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Tiivistelmä

Selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tiivis kuvaus tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelman tavoitteista, oh-
jelmakauden aikaisista tapahtumista sekä saavutetuista tuloksista. Opetusministeriö käynnisti vuonna 1998
tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelman, jonka tavoitteena yliopistojen osalta oli vastata tietoteollisuuden
kasvavaan rekrytointitarpeeseen lisäämällä tietoteollisuusaloja (sähkö- ja tietotekniikka-, elektroniikka- sekä
tietoliikenne- ja tietojenkäsittelyalat) koskettavaa, yliopistotutkintoihin johtavaa koulutusta. Ohjelman
avulla lisättiin tuntuvasti tietoteollisuusalojen muuntokoulutusta ja sekä laajennettiin tietoteollisuusaloille
suunnattua tutkijankoulutusta. Lisäksi tietoteollisuusalojen koulutustarjontaa laajennettiin lisäämällä pe-
rusopiskelijoiden sisäänottomääriä.

Ohjelman kokonaisrahoitus oli selvityshetkellä yhteensä noin 197 miljoonaa euroa. Tästä summasta
kansallisesti rahoitetun muuntokoulutuksen osuus oli noin 70 miljoonalla euroa, peruskoulutuksen laajen-
nusten osuus noin 64 miljoonaa euroa. Ohjelman kokonaisrahoituksesta kohdennettiin lähes puolet
(47,2 %) kolmelle suurimmalle toteuttajayliopistolle (TKK, OY, TTY).

Vuoden 2005 alkuun mennessä oli kansallisesti rahoitetussa muuntokoulutuksessa suoritettu yhteensä
1 010 tutkintoa. Tutkinnon suorittaneita muuntokoulutusopiskelijoita on laskentavasta riippuen vain noin
neljännes tai viidennes opiskelupaikan saaneista muuntokoulutusopiskelijoista. Ongelmia muuntokoulu-
tuksessa ovat aiheuttaneet mm. aiempien opintojen alhainen hyväksilukemistaso, osaamis- ja oppimisval-
miuksiltaan heterogeeninen opiskelija-aines, muuntokoulutusopiskelijoiden työssäkäynti opintojen aikana,
puutteelliset henkilö- ja tilaresurssit sekä opiskelijamäärien hallitsemattoman nopea kasvu.

Tietoteollisuusalojen peruskoulutuspaikkojen laajennettu sisäänotto on toteutunut suunniteltua suurem-
pana. Yliopistot ovat ylittäneet tulossopimuksissa sovitun aloituspaikkatason yhteensä 791 peruskoulutus-
paikalla. Peruskoulutustutkintojen määrissä on havaittavissa lisäystä vuoden 1998 tasoon verrattuna.
Varsinainen tutkintojen määrän lisäyksen suhde panostukseen voidaan kokonaisvaltaisesti selvittää aikaisin-
taan vasta vuonna 2008.

Ohjelmaan sisältyvä tutkijakoulupaikkojen lisääminen toteutettiin kahdessa erässä vuosien 1999
(60 lisäpaikkaa) ja 2002 (100 lisäpaikkaa) tutkijakoulupäätösten yhteydessä. Suomen Akatemian tieteel-
listen toimikuntien suorittamien arviointien keskiarvojen kehityksen perusteella voidaan todeta, että tieto-
teollisuuspaikkoja sisältäneiden tutkijakoulujen suoritukset parantuivat vuosien 1998 ja 2002 välillä
etenkin yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön ja kansainvälisessä tutkimus- ja koulutusyhteistyön
lisääntymisessä. Sen sijaan tutkijakoulun laadukkuuden ja tasokkuuden kohoamisessa suoritetut arvioinnit
osoittivat negatiivista kehitystä.
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Tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelma lisäsi yhteistyötä yliopistojen ja tietoteollisalojen yritysten
välillä. Valtaosa ohjelman toimeenpanoon osallistuneista yliopistoista on käyttänyt ulkopuolisia asian-
tuntijoita tietoteollisuusalojen opetustehtävissä. Myös yritykset ovat hyödyntäneet tietoteollisuusalojen
opiskelijoiden osaamista mm. opinnäytetöiden pohjalta luotujen innovaatioiden kautta. Yksittäisenä tapah-
tumana merkittävin yhteistyöhanke oli kuitenkin vuosina 1999–2001 toteutettu 23 tietoteollisuusalan
yrityksen ja kolmen yliopiston yhteisesti toteuttama noin 5,9 miljoonaan euron arvoinen laitteistolahjoi-
tushanke. Tämän lisäksi tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelmaan kytkeytyi myös muita, pienempiä
lahjoituksia ja yksittäisiä lahjoitushankkeita. Yhteensä 12 ohjelman toimeenpanoon osallistunutta yliopis-
toa raportoi vastaanottaneensa ulkopuolisia lahjoituksia. Lahjoitukset ovat sisältäneet mm. määräaikaisia
lahjoitusvirkoja (professuuri, yliassistentuuri), tilojen varustamista, laitteistoja, ohjelmistoja sekä suoria
rahalahjoituksia.

Ohjelmalla saavutettujen tulosten osalta on tässä selvitystyössä kiinnitetty huomiota vain yliopistojen
tuottamiin välittömiin tuotoksiin. Koska selvitystyö ei näin ollen muodosta kattavaa kuvaa koko ohjelman
toteuttamisesta ja sen vaikutuksista, suositellaan vielä myöhemmin toteutettavan kokonaisarvioinnin järjes-
tämistä. Kokonaisarvioinnin tavoitteena tulisi olla erityisesti ohjelmalla saavutettujen vaikutusten, erityisesti
työllisyysvaikutusten arviointi. Kokonaiskuvan saamiseksi myös ammattikorkeakoulujen osuus ohjelman to-
teuttamisessa ja vaikutuksissa tulisi arvioida samanaikaisesti.
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Sammandrag

Målet för utredningsarbetet var att skapa en koncis beskrivning av informationsindustriprogrammets
målsättningar och aktiviteter under programperioden samt av de uppnådda resultaten. Undervisnings-
ministeriet inledde informationsindustriprogrammet år 1998. Med programmet strävade man för univer-
sitetens del efter att svara på det ökade rekryteringsbehovet inom informationsindustribranschen genom att
bygga ut examensinriktad universitetsutbildning inom el- och datateknik, elektronik samt datakommuni-
kation och databehandling. Programmet bidrog till en påtaglig ökning av examensinriktad fortbildning och
till en utvidgning av forskarutbildningen inom informationsindustribranschen. Dessutom utvidgades
utbildningsutbudet inom branschen genom en ökad antagning av antalet grundexamensstuderande. I
utredningsskedet uppgick totalfinansieringen för programmet till sammanlagt ca 197 miljoner euro. Av
detta belopp utgjorde den nationellt finansierade examensinriktade fortbildningen ca 70 miljoner euro och
utvidgningen av grundutbildningen ca 64 miljoner euro. Av den totala finansieringen för programmet
kanaliserades nästan hälften (47,2 %) till de tre största universiteten som var med i genomförandet
(Tekniska högskolan, Uleåborgs universitet, Tammerfors tekniska universitet). Före början av år 2005 hade
sammanlagt 1010 examina avlagts inom den nationellt finansierade examensinriktade fortbildningen.
Beroende på räknesätt är det dock bara en fjärde- eller femtedel av studerande med en studieplats inom
den examensinriktade fortbildningen som avlagt examen. Problem har uppstått bl.a. på grund av att
studerandena sällan har fått sina tidigare studier tillgodoräknade, de har varit heterogena ifråga om sina
kunskaper och inlärningsfärdigheter och de har arbetat vid sidan av studierna. Dessutom har person- och
lokalresurserna varit bristfälliga och antalet studerande har vuxit i okontrollerbart snabb takt. Antagningen
av studerande till utbildningar som leder till grundexamen inom informationsindustribranschen har utökats
i en mer omfattande utsträckning än planerat. Universiteten har överskridit det antal nybörjarplatser som
man kommit överens om i resultatavtalen; överskridningen har uppgått till sammanlagt 791 grundutbild-
ningsplatser. Jämfört med år 1998 har det skett en ökning i antalet grundutbildningsexamina. Den verkliga
ökningen i antalet examina i relation till insatsen kan i sin helhet utredas tidigast år 2008.

Med programmet ville man öka antalet forskarskoleplatser och detta genomfördes i två faser i samband
med att man fattade beslut om forskarskolorna åren 1999 (60 tilläggsplatser) och 2002 (100 tilläggs-
platser). På basis av medelvärdena i de utvärderingar som Finlands Akademis vetenskapliga kommittéer
utfört, kan man konstatera att prestationerna i forskarskolorna inom informationsindustribranschen
förbättrades mellan 1998 och 2002: i synnerhet samarbetet mellan universiteten och forskningsinstituten
samt det internationella forsknings- och utbildningssamarbetet ökade. Däremot visade utvärderingarna av
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kvaliteten och nivån på forskarskolorna en negativ tendens.
Informationsindustriprogrammet ökade samarbetet mellan universiteten och företagen inom

informationsindustribranschen. Majoriteten av de universitet som deltog i genomförandet av programmet
har anlitat utomstående experter för undervisningen inom branschen. Även företagen har fått nytta av
studerandenas kunskaper genom de innovationer som skapats bl.a. på basis av examensarbeten. Den mest
betydande enstaka aktiviteten var dock ett donationsprojekt där 23 företag inom informations-
industribranschen och tre universitet medverkade. Inom ramen för projektet som pågick under åren 1999–
2001 donerades dataanläggningar till ett värde av 5,9 miljoner euro. Förutom detta projekt omfattade
informationsindustriprogrammet även andra mindre donationer och enstaka donationsprojekt. Samman-
lagt rapporterade 12 universitet som deltog i informationsprogrammet att de mottagit utomstående
donationer. Donationerna har omfattat bl.a. tidsbegränsade donationstjänster (professur, överassistentur),
utrustning av lokaler, dataanläggningar, programvaror och direkta penningdonationer. Ifråga om de resultat
som uppnåtts med programmet har man i denna utredning bara fäst uppmärksamhet vid universitetens
direkta resultat. Eftersom utredningsarbetet därmed inte ger en omfattande bild av genomförandet av hela
programmet och dess verkningar rekommenderas ännu att man senare utför en helhetsbedömning. Målet
för helhetsbedömningen borde i synnerhet vara en utvärdering av de verkningar som uppnåtts med
programmet, särskilt med tanke på sysselsättningen. För att få en helhetsbild borde man samtidigt också
bedöma yrkeshögskolornas andel i genomförandet och verkningarna av programmet.
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Abstract

The purpose of the review was to produce a concise description of the objectives of the Programme for
increasing education in the information industry fields, in addition to briefly describing the events which
occurred during the programme period and the results yielded. In 1998, the Finnish Ministry of
Education launched a programme to increase education in the information industry fields, the objective
of which was, for the part of universities, to enhance education leading to university degrees in the fields
in question (i.e., electrical engineering, information technology, electronics, telecommunications and data
processing). With the programme, the number of professional upgrading programmes within the
information industry fields was increased considerably, and researcher training focusing on the information
industry was expanded. Furthermore, the educational supply within these fields was enhanced by
increasing undergraduate student intake.

At the time of the review being conducted, the overall funding for the programme was at approximately
197 million euros. Of this sum, the share of the nationally funded professional upgrading programmes was
approximately 70 million euros, with the expansions of undergraduate degree programmes reaching
roughly 64 million euros. Nearly half (47.2%) of the overall programme funding was allocated to the
three largest participating universities (the Helsinki University of Technology, the University of Oulu and
the Tampere University of Technology).

By the turn of 2005, a total of 1,010 degrees had been taken within the nationally funded professional
upgrading programmes. Depending on the method of calculation, merely between one fourth and one fifth
of the students accepted into professional upgrading programmes finished their degree. Problems within
the upgrading programmes have been caused by, among other factors, limited possibilities to have previous
studies credited as part of the degree, the heterogeneous student material when it comes to know-how and
learning abilities, the fact that most professional upgrading students work alongside their studies,
insufficient personnel and facilities, as well as the fact that student numbers increased at an uncontrollable
pace.

The increased intake of undergraduate students within the information industry fields has occurred
faster than planned. Universities have exceeded the level of new student places defined in university
performance agreements by a total of 791 undergraduate degree student places. The number of under-
graduate degrees taken has also risen in comparison to the situation in 1998. However, the actual relation
between the increase in degrees taken and resources allocated cannot be evaluated until 2008, at the
earliest.
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The increase in graduate school student intake included in the programme was carried out in two
phases, in connection with the researcher training decisions of 1999 (60 additional student places) and
2002 (100 additional places). Based on the average figures presented in the evaluations conducted by the
Research Councils of the Academy of Finland, we can conclude that the performance of graduate schools
offering student places within the information industry fields improved from 1998 to 2002 – this was
especially apparent in the clear increase in cooperation between universities and research organizations, as
well as international cooperation within research and education. In contrast, the evaluations on the quality
of graduate schools and their researcher training showed a negative development.

The Programme for increasing education in the information industry fields induced cooperation between
universities and business organizations within the information industry. The majority of the universities
participating in the implementation of the programme have utilized outside experts in their instruction
concerning the information industry fields. Businesses have also made use of the know-how of students
studying these fields through, for instance, innovations based on student theses. As an individual event,
however, the most significant cooperative project was the donation project implemented from 1999 to
2001 between twenty-three information industry businesses and three universities-the total value of
donations was 5.9 million euros. In addition to this, other smaller donations and individual donation
projects were also connected to the Programme for increasing education within the information industry
fields. Twelve universities participating in the programme reported having accepted outside donations. The
donations have included, among others, the establishment of fixed-term tenures (professorships and other
academic posts), equipping of facilities, hardware and software as well as direct money donations.

When it comes to the results yielded with the programme, this report only focuses on the immediate
results produced by universities. The review, therefore, does not provide a comprehensive view of the
implementation and effects of the entire scope of the programme, and we recommend that a further overall
review be conducted at a later date. The objective of such an overall review should be to evaluate the more
indirect results obtained-particularly the impact on employment. In order to form an overall picture, the
role of polytechnics in the implementation of the programme should also be assessed in parallel with
universities.



1 Johdanto

1.1 Selvitystyön tausta ja tavoite

Opetusministeriö käynnisti vuonna 1998 tietoteol-
lisuuden tarvitseman koulutuksen ja tutkimuksen
laajentamista koskevan ohjelman vuosille 1998–
2002. Ohjelma päätettiin toteuttaa kertaluonteisi-
na, nopeasti työmarkkinoihin vaikuttavina toimen-
piteinä lisäämällä sähkö- ja tietotekniikka-, elekt-
roniikka- sekä tietoliikenne- ja tietojenkäsittelyalo-
jen muuntokoulutusta sekä kasvattamalla
ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoja ja tut-
kijakoulutusta. Lisäksi ohjelman avulla lisättiin yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen pysyvää koulu-
tustarjontaa.1

Opetusministeriö tilasi 7.10.2004 tarjous-
kilpailun perusteella Tampereen yliopiston johta-
mistieteiden laitokselta selvityksen tietoteollisuuden
lisätoimenpideohjelman toteuttamisesta yliopistois-
sa. Opetusministeriön tilauksessa pyydettiin "tiivis-
tä kuvausta ohjelman tavoitteista, ohjelmakauden
aikaisista tapahtumista sekä saavutetuista tuloksis-
ta".

Ohjelmalla saavutettujen tuloksien osalta on täs-
sä selvitystyössä kiinnitetty huomiota vain ohjelman
välittömiin tuotoksiin. Varsinainen vaikuttavuuden
selvittäminen on rajattu toimeksiannon mukaisesti
selvityksen ulkopuolelle. Ammattikorkeakoulujen

1 Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen toimenpideohjelma
vuosille 1998–2002.
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tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelmaan liitty-
neen toiminnan tai tuloksien selvittämistä ei sisälly-
tetty opetusministeriön selvityspyyntöön.

Selvitystyössä on koottu yhteen selvityshetkellä
olemassa oleva informaatio tietoteollisuuden lisätoi-
menpideohjelman toteuttamisesta yliopistoissa.
Vaikka ohjelman rahoitus on selvityshetkellä päätty-
mässä, on selvityksen tuloksia tarkasteltaessa syytä
muistaa, että varsinainen ohjelman toimeenpano yli-
opistoissa on yhä kesken.

1.2 Selvitystyön toteuttaminen
 ja aineisto

Tampereen yliopiston johtamistieteen laitoksella
selvitystyö toteutettiin Higher Education Groupin
(HEG) toimesta, jossa vastuulliseksi tutkijaksi ni-
mettiin HM Jussi Kivistö. Selvitystyössä on avusta-
nut HM Timo Näppilä, joka on osallistunut selvi-
tystyön aineistonhankintaan, tulosten analysointiin
sekä raportin johtopäätöksien ja toiminta-
suosituksien muotoiluun. Käsillä olevan selvitys-
raportin ovat kirjoittaneet Jussi Kivistö ja Timo Aar-
revaara.

Selvitystyötä tukemaan asetettiin ohjausryhmä,
johon nimettiin puheenjohtajaksi opetusneuvos Ari
Saarinen ja jäseniksi ylitarkastaja Petteri Kauppinen
opetusministeriöstä, ryhmäpäällikkö Anneli Manni-
nen Teknologiateollisuus ry:stä, vararehtori Olavi
Nevanlinna Teknillisestä korkeakoulusta ja tutki-
musjohtaja, VTT Timo Aarrevaara Tampereen yli-
opistosta, viimeksi mainitun toimiessa myös ohjaus-
ryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä on tehnyt lopul-
liset, kerättäviä tietoja koskevat rajaukset ja hyväksy-
nyt yliopistoille esitetyt pyynnöt lisätiedoista.
Selvitystyön ohjausryhmä kokoontui yhteensä neljä
kertaa. Valmis selvitysraportti luovutettiin opetus-
ministeriölle syyskuussa 2005.

Selvitystyössä käytettäväksi aineistoksi määritet-
tiin työn asettamisvaiheessa yliopistojen vuosittain
opetusministeriölle toimittamat raportit ohjelman
toteuttamisesta sekä lääninhallituksille toimitetut,
ESR -muuntokoulutusta koskevat dokumentit. Tie-
toteollisuusohjelmalla perustettujen tutkijakoulu-
paikkojen osalta selvitystyön aineistona käytettiin

Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien vuo-
sina 1998 ja 2001 suorittamia arviointeja sekä eräi-
tä muita, ohjelmaa tai sen toimeenpanoa koskevia
kirjallisia dokumentteja ja selvityksiä.

Selvityksen edistyessä ohjausryhmä katsoi tarpeel-
liseksi selvittää tarkemmin ohjelman toteutukseen ja
tulosten tulkintaan liittyviä laadullisia tekijöitä
erikseen suoritettavin haastatteluin. Haastattelukoh-
teiksi valittiin kolme yliopistoa, Teknillinen korkea-
koulu, Jyväskylän yliopisto sekä Åbo Akademi. Oh-
jausryhmän vahvistamina valintaperusteina olivat
kohdeyliopistojen roolien erilaisuus ohjelman
toimeenpanossa, muuntokoulutuspaikkojen ja
perusopetuspaikkojen laajennusten volyymit sekä
erinäiset tutkijakoulupaikkojen sijoittumiseen liitty-
vät näkökohdat. Haastattelujen ensisijaisena
tarkoituksena oli syventää yliopistotason toiminnan
ymmärtämistä. Haastatteluissa käsiteltyjä aiheita
olivat mm. ohjelman soveltaminen yliopistossa,
ohjelmaresurssien jako yliopiston sisällä sekä
teollisuusyhteistyön sisältö ja laajuus. Haastatteluis-
sa selvitettiin myös toimintakäytäntöjen muutoksia
opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnossa sekä mää-
rällisten tulosten takana olevia laadullisia näkökoh-
tia. Haastattelut toteuttivat Jussi Kivistö ja Timo
Aarrevaara.



2 Yleiskuvaus tieto-
teollisuuden lisä-
toimenpideohjelmasta

2.1 Ohjelman tausta

Tietointensiiviset teollisuudenalat olivat voimak-
kaimmin kasvavia aloja 1990-luvun puolivälissä.
Osaavan työvoiman riittävyys näillä aloilla nähtiin
yhtenä välttämättömistä edellytyksistä Suomen ta-
louskasvun jatkumiselle. 1990-luvulla toteutunut
osaamispohjaisen talouden voimakas kasvu sekä
kiihtyvän globaalin kilpailun katsottiin edellyttävän
myös julkisia panostuksia suomalaisen tieto-
teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitä-
miseksi ja parantamiseksi. Keskeisenä osana tätä
prosessia nähtiin juuri sellaisten toimenpiteiden to-
teuttaminen, joilla pyrittiin varmistamaan koulute-
tun ja osaavan työvoiman riittävyys maamme tieto-
teollisuudessa.2

Elinkeinoelämän järjestöjen tekemien, tietoteolli-
suusalojen yritysten rekrytointitarvetta koskevien
selvityksien vahvistamana kasvoi huoli koulutetun
työvoiman riittävyydestä etenkin sähkö-, elektro-
niikka-, tietoliikenne, ja tietojenkäsittelyn aloilla.3

2 Ks. Alahuhta & Varmavuo 1999.
3 Tietoteollisuusalojen työvoimakehityksestä laadittiin vuoden 1997
aikana useita eri selvityksiä. Niitä tekivät mm. silloiset Teollisuuden
ja Työnantajain keskusliitto, Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto, Tie-
totekniikan Palveluliitto, Tietotekniikan liitto sekä Valtion teknillinen
tutkimuskeskus (Opetusministeriö 1997, 2–4).
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Tästä johtuen opetusministeriö asetti syksyllä 1997
työryhmän selvittämään tietoteollisuusalojen koulu-
tustarvetta. Työryhmä totesi eri tahojen laatimien
selvityksien osoittavan yhtäpitävästi, että rekry-
tointitarpeet sähkö-, elektroniikka-, tietoliikenne-
sekä tietojenkäsittelyalalla olivat selvästi kasvamassa.
Työryhmä päätyi siihen, että kyseisten alojen voi-
makkaan kasvun vuoksi koulutusmääriä tulisi lisätä
etenkin yliopistotasolla.4

Keskeisimpinä keinoina reagoida vallinneeseen ti-
lanteeseen työryhmä ehdotti lisäyksiä yliopistojen
pysyvään koulutustarjontaan. Lisäksi työmarkki-
noihin nopeasti vaikuttavana toimenpiteenä esitet-
tiin vuosina 1998–2002 toteuttavaksi laajaa muun-
tokoulutusohjelmaa.5 Opetusministeriö pyysi työ-
ryhmän raportista lausunnot yliopistoilta, ammatti-
korkeakouluilta ja eräiltä muilta tahoilta. Lisäksi se
neuvotteli asiasta yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen rehtoreiden, datanomikoulutusta järjestä-
vien oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa.
Suunnitteilla oleva ohjelma oli hallituksen talouspo-
liittisen ministerivaliokunnan käsiteltävänä joulu-
kuussa 1997 ja helmikuussa 1998.6

2.2 Ohjelmalle asetetut
tavoitteet ja komponentit

Yliopistojen osalta tietoteollisuuden lisätoimen-
pideohjelman tavoitteena oli vastata tieto-
teollisuuden kasvavaan rekrytointitarpeeseen lisää-
mällä tietoteollisuusaloja koskettavaa, yliopistollisiin
tutkintoihin johtavaa koulutusta.7 Ohjelman toi-

meenpano koostui kahdesta toimen-
pidekokonaisuudesta, kertaluonteisten ja pysyvien
toimenpiteiden toteuttamisesta. Kertaluonteisina
toimenpiteinä lisättiin tuntuvasti tietoteollisuus-
alojen muuntokoulutusta8 sekä laajennettiin tieto-
teollisuusaloille suunnattua tutkijakoulutusta. Pysy-
vinä toimenpiteinä laajennettiin tietoteollisuus-
alojen koulutustarjontaa lisäämällä perusopiskeli-
joiden sisäänottomääriä.9

Yliopistoissa toteutettavan muuntokoulutuksen
tavoitetasoksi asetettiin vuosina 1998–2002 yh-
teensä 5 150 uutta opiskelijaa. Tavoitteena oli lisä-
tä tietoteollisuusalojen pysyvää koulutustarjontaa
vuodesta 1998 lähtien asteittain siten, että vuodesta
2000 eteenpäin uusien opiskelijoiden määrä olisi
1 000 opiskelijaa suurempi kuin aiemmin suunni-
teltu vuoden 1998 taso.10 Erityisesti juuri muunto-
koulutukseen kohdistettiin suuria odotuksia, koska
juuri sen avulla uskottiin pystyttävän vastaamaan
nopeimmin tietoteollisuusalan työmarkkinatilan-
teeseen.

2.3 Ohjelman toimeenpano-
prosessi ja sen seuranta

Varsinainen ohjelman toteuttaminen käynnistyi
vuoden 1998 helmikuussa, jolloin opetusministeriö
esitti yliopistojen rehtoreille suunnitelmansa aloi-
tuspaikkojen jakautumisesta yliopistojen kesken.
Yliopistot puolestaan lausuivat tästä suunnitelmas-
ta kannanottonsa, joiden perusteella vuoteen 2000
saakka ulottunutta aloituspaikkajakoa tarkistettiin

4 Ks. Opetusministeriö 1997.
5  ibid.
6 Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen toimenpideohjelma vuosille 1998–2002; Opetusministeriön kirje yliopistoille ja Suomen Aka-
temialle 11.3.1998 (Dnro 9/500/98), Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen vuosien 1998–2002 toimenpideohjelman toteuttaminen.
7 Sähkö- ja tietoliikennetekniikka-, elektroniikka-, tietoliikenne- ja tietojenkäsittelyalojen koulutuksen lisätoimenpideohjelman rahoitusta
selvittäneen työryhmän muistio opetusministeriölle 20.2.1998, Sähkö- ja tietoliikennetekniikka-, elektroniikka-, tietoliikenne- ja tieto-
jenkäsittelyalojen koulutuksen rahoitus.
8 Määritelmän mukaan muuntokoulutus on "tutkintoon johtavaa koulutusta, jota työelämän tarpeisiin perustuen järjestetään ohjelmaluon-
teisena pääsääntöisesti jollekin ryhmälle ja joka rahoitetaan muulla kuin korkeakoulujen normaalin rahoitusjärjestelmän mukaisella ra-
hoituksella. Muuntokoulutuksessa on kyse aikaisemmin suoritettujen saman tai lähialojen tutkintojen muuntamisesta uusiksi tutkinnoiksi
-- Tällöin opiskelijoiden aiempia opintoja voidaan lukea hyväksi merkittävässä määrin, tavallista aikuiskoulutussovellusta enemmän ja näin
nopeuttaa valmistumisaikaa."  (Opetusministeriö 2001, 4).
9  Ammattikorkeakoulujen osuudesta ohjelman toimeenpanossa ks. liite 1.
10 Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen toimenpideohjelma vuosille 1998–2002.
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vielä uudelleen. Maaliskuussa 1998 opetusminis-
teriö ilmoitti yliopistoille ja Suomen Akatemialle
päätöksensä ohjelman käynnistämisestä ja sisällös-
tä.11 Ensimmäiset ESR-rahoitetut muuntokoulutus-
ohjelmat ja peruskoulutuksen laajennukset toteutet-
tiin syksyllä 1998. Viimeiset opetusministeriön
suoraan rahoittamat muuntokoulutettavat aloittivat
opintonsa vuonna 2002 ja viimeiset ohjelmarahoite-
tut peruskoulutuspaikat täytettiin vuonna 2003.
Kaikkiaan ohjelman toteuttamiseen osallistui 17
yliopistoa maamme 20 yliopistosta, vain Kuvataide-
akatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu
eivät kuuluneet ohjelman toteuttamisen piiriin.

Yliopistot saivat oman toimintavapautensa puit-
teissa itse määritellä mille tietoteollisuuden alalle ja
mille koulutusohjelmille ne kohdistivat muunto-
koulutuspaikkoja ja peruskoulutuksen lisäpaikkoja.
Tietoteollisuusalat ymmärrettiinkin monissa yli-
opistoissa melko laveasti, ja siihen luettiin kuulu-
vaksi myös muita koulutusaloja kuin perinteiset tek-
niikan alat. Esimerkiksi Åbo Akademissa muunto-
koulutusta toteutettiin kauppatieteiden ja yhteis-
kuntatieteiden aloilla, kun taas Taideteollisessa
korkeakoulussa muuntokoulutusta annettiin uusme-
diassa ja elektronisessa kuvajournalismissa.

Ohjelman toimeenpanon seuraamista varten ope-
tusministeriö asetti projektin, jonka toteuttamisesta
vastasi erillinen projektipäällikkö. Ohjelman toi-
meenpanoon ja sen seurantaan liittyvät toimenpiteet
pyrittiin sitomaan osaksi normaalia opetusministe-
riön ja yliopistojen välistä tulosneuvotteluprosessia
vuodesta 2000 lähtien. Muuntokoulutuksen ja pe-
ruskoulutuspaikkojen lisäysten toimeenpanoa seu-
rattiin säännöllisesti vuosittain tulosraportoinnin
yhteydessä kerättävillä erillisraporteilla. Koulutus-
ohjelmittain ja tutkinnoittain raportoitu määrälli-
nen informaatio koostui perustettujen opiskelupaik-
kojen sekä tutkintomäärien seurannasta. Laadullista
raportointia pyydettiin mm. yliopistojen suunnitel-
mista tietoteollisuusalan koulutuksen kehittä-

miseksi, opettajien rekrytointitilanteesta sekä tieto-
teollisuusohjelman toteuttamiseen liittyneistä ongel-
mista. Vuosina 2002, 2003 ja 2004 raportointi-
pyynnössä kiinnitettiin erityistä huomiota muunto-
koulutuksen toteuttamiseen ja ongelmiin liittynei-
siin kysymyksiin. Lisäksi raporteilla pyrittiin
kartoittamaan yliopistojen teollisuusyhteistyön eri
ulottuvuuksia.

Vuosina 1999–2000 suoritettiin Korkeakoulujen
arviointineuvoston toimesta valtakunnallinen tieto-
teollisuusalojen korkeakoulutusta koskeva arviointi-
projekti.12 Arviointiin osallistui kaikkiaan 15 tieto-
teollisuuden tai sen lähialojen koulutusta antavaa
tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä näiden koulutus-
ohjelmaa. Kyseisen arvioinnin jatkona toteutettiin
vielä vuonna 2003 arvioinnin seurantahanke.13

Päätökset tietoteollisuusaloille suunnattujen tut-
kijakoulujen lisäpaikkojen jakautumisesta tehtiin
normaalin tutkijakouluja koskevan hakumenettelyn
mukaisesti. Suomen Akatemian tieteelliset toimi-
kunnat arvioivat tutkijakouluhakemukset jonka jäl-
keen kukin toimikunta teki Akatemian hallitukselle
esityksen arvioimistaan kouluista. Suomen Akatemian
hallitus käsitteli nämä arviot ja teki puolestaan ope-
tusministeriölle esityksen tutkijakouluiksi ja tutki-
jaopiskelijapaikoiksi. Tämän esityksen pohjalta opetus-
ministeriö teki varsinaiset tutkijakoulupaikkajaot sisäl-
täneet päätökset tutkijakoulujen rahoittamisesta.

2.4 Ohjelman kustannukset
ja rahoitus

Ohjelman suorat kustannukset koostuvat muunto-
koulutuksen, peruskoulutuksen laajennusten sekä
Suomen Akatemian tutkijakoulujen lisäpaikkojen
rahoittamisesta. Vuonna 1998 käynnistettyä muun-
tokoulutusta on rahoitettu sekä kansallisesti että
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimesta.14

Kansallisesti rahoitetussa muuntokoulutuksessa

11 Opetusministeriön kirje yliopistoille ja Suomen Akatemialle 11.3.1998 (Dnro 9/500/98), Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen
vuosien 1998–2002 toimenpideohjelman toteuttaminen.
12 Ks. Hara, Hyvönen, Myers & Kangasniemi 2000.
13 Ks. Hautala 2004.
14 Tarkastelussa rajoitutaan vain opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston suoriin kustannuksiin. Yliopistojen omia muuntokoulu-
tuskustannuksia ei ole laskettu.
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ilmoitettiin käytettäväksi laskennallisena kustan-
nuksena noin 7 500 euroa (45 000 mk) / opiskeli-
ja / lukuvuosi kahden vuoden ajan. Peruskoulutuk-
sen laajennusten rahoituksen laskennalliseksi
kustannukseksi ilmoitettiin noin 7 500 euroa
(45 000 mk) /opiskelija /lukuvuosi viiden vuoden
ajan. Tästä opetusministeriön rahoituksen osuus oli
noin 5 000 euroa (30 000 mk) ja yliopiston
omarahoitusosuuden suunniteltiin olevan noin
2 500 euroa (15 000 mk).15 Sekä muuntokoulutuk-
sen että peruskoulutuslaajennusten rahoitus kohdis-
tettiin suorana panosrahoituksena aina vuoteen
2003 saakka. Vuosina 2004 ja 2005 ohjelman
rahoittamisessa on siirrytty ns. sopeuttamiskauteen,
jolloin opiskelijapaikkamäärän perusteella määrit-
tyvä panosrahoitus on korvattu erillisellä tieto-
teollisuusalojen tutkimus- ja koulutusedellytysten
vahvistamiseen tarkoitetulla hankerahoituksella.

Sopeuttamiskauden aikana ja sen jälkeen perus-
koulutuslaajennusten osalta on tarkoituksena siirtyä
laskennalliseen, perusrahoitusmallin kautta tapah-
tuvaan normaaliin rahoitusmenettelyyn.

Tietoteollisuusalojen tutkijakoulujen lisäpaik-
kojen nelivuotinen rahoitus osoitettiin lisäpaikkoja
saaneiden tutkijakoulujen vastuuyliopistoille. Tutki-
jakouluille suunnatut varat oli tarkoitettu käytet-
täväksi ensisijaisesti opetusministeriön päätöksen
mukaiseen tutkijakoulutoimintaan osallistuvien jatko-
opiskelijoiden palkkaukseen.16 Sen sijaan tutkija-
koulujen perusedellytyksistä ja yleiskustannuksista
yliopistot ovat vastanneet omien toimintamenojensa
puitteissa yksin tai yhdessä toisten yliopistojen kanssa.

Ohjelmalla kohdennetun kokonaisrahoituksen
määrä oli selvityshetkellä noin 197 miljoonaa euroa
ja se jakautui toimenpidekohtaisesti ryhmiteltynä
kuvion 1. osoittamalla tavalla.

15 Opetusministeriön kirje yliopistoille ja Suomen Akatemialle 11.3.1998 (Dnro 9/500/98), Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen
vuosien 1998–2002 toimenpideohjelman toteuttaminen; opetusministeriön kirje yliopistoille 21.1.2000 (Dnro 5/500/2000), Tieto-
teollisuusohjelman toteuttaminen yliopistoissa vuonna 2001.
16 Opetusministeriön päätös 1.9.1998, Päätös 4-vuotisten tutkijakoulujen rahoituksesta vuonna 1999; Opetusministeriön päätös
24.7.2001, korjaus 2.10.2001, Päätös 4-vuotisten tutkijakoulujen laajentamisesta 1.1.2002 lukien.
17 Laskelma perustuu opetusministeriön ja yliopistojen välisiin tulossopimustietoihin vuosilta 1998–2005, ESR -projektien loppuraporttei-
hin sekä opetusministeriön tutkijakoulujen rahoittamista koskeviin päätöksiin (Opetusministeriön päätös 1.9.1998, Päätös 4-vuotisten
tutkijakoulujen rahoituksesta vuonna 1999; Opetusministeriön päätös 24.7.2001, korjaus 2.10.2001, Päätös 4-vuotisten tutkijakoulu-
jen laajentamisesta 1.1.2002 lukien).

Kuvio 1. Tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelman rahoituksen jakautuminen toimenpiteittäin vuosina 1998–2005.17
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Kaksi selkeästi suurinta toimenpidettä ovat olleet
kansallisesti rahoitettu muuntokoulutus sekä perus-
koulutuspaikkojen laajennukset. Kansallista muun-
tokoulutusta rahoitettiin vuosina 2000–2004 noin
70,4 miljoonalla eurolla, joka vastaa 39,2 prosentin
osuutta ohjelman kokonaisrahoituksesta. Peruskou-
lutuksen laajennuksia rahoitettiin vuosina 1998–
2003 yhteensä noin 64,3 miljoonalla eurolla, joka
vastaa 35,8 prosentin osuutta ohjelman kokonaisra-
hoituksesta. Vuosina 2004 ja 2005 erillisesti koh-
dennettu rahoituskomponentti, "tietoteollisuusalo-
jen tutkimus- ja koulutusedellytysten vahvistami-
nen", sisälsi tietoteollisuusalojen toiminnan sopeut-
tamiseen tarkoitettuja varoja yhteensä 23,4
miljoonaa euroa (13 % kokonaisrahoituksesta). Tie-
toteollisuuspaikkoja sisältänyttä tutkijakoulutusta
rahoitettiin vuosina 1999 ja 2002 alkaneilla neli-
vuotiskausilla yhteensä noin 15,6 miljoonalla eurol-
la (8,7 % kokonaisrahoituksesta).18 ESR-rahoituk-
sella toteutettuun muuntokoulutuksen toteuttami-
seen on tällä hetkellä kohdennettu yhteensä noin
5,7 miljoonaa euroa.19

Ohjelman kolmelle suurimmalle toteuttaja-
taholle (TKK, OY, TTY) on kohdennettu toistai-
seksi lähes puolet (47,2 %) ohjelman kokonais-
rahoituksesta (ks. taulukko 1.).

Seuraavien seitsemän yliopiston (JY, LTY, TY,
ÅA, HY, TaY ja VY) yhteenlaskettu rahoitusosuus
oli 40,5 prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta.
Sen sijaan seitsemän pienimmän toteuttajatahon
(KuY, JoY, HKKK, TuKKK, LY, SHH, TaiK) osuus
rahoituksesta oli yhteensä vain 12,2 prosenttia. Jos
rahoituksen jakautumista tarkastellaan yliopisto-
tyypeittäin, voidaan havaita että monialaisille yli-
opistoille (OY, JY, TY, ÅA, HY, TaY, VY, KuY, JoY,
LY) kohdennettiin 55,6 prosenttia ja teknillisille
yliopistoille (TKK, TTY, LTY) 38,6 prosenttia oh-
jelman kokonaisresursseista. Kolmen ohjelmaan
osallistuneen kauppakorkeakoulun ja yhden taide-

Taulukko 1. Ohjelman rahoituksen jakautuminen

yliopistoittain 1998–2005.

euroa %

TKK 35 694 293 19,9

OY 28 236 244 15,7

TTY 20 880 869 11,6

JY 13 315 513 7,4

LTY 12 731 306 7,1

TY 9 970 596 5,6

ÅA 9 885 582 5,5

HY 9 711 769 5,4

TaY 8 817 694 4,9

VY/TKK 8 167 811 4,6

KuY 4 860 310 2,7

JoY 4 572 305 2,5

HKKK 3 465 434 1,9

TuKKK 2 755 930 1,5

LY 2 359 401 1,3

SHH 2 146 026 1,2

TaiK 1 912 955 1,1

Yht. 179 484 038 100

korkeakoulun (HKKK, TuKKK, SHH, TaiK) osuus
jäi yhteenlaskettuna vain 5,7 prosenttiin ohjelman
kokonaisrahoituksesta.

18 Laskelma perustuu opetusministeriön vuosien 1999 ja 2002 määrärahatasoon. Se ei sisällä mm. palkkojen yleiskorotuksista aiheutu-
neita lisäkustannuksia.
19 Laskelmaan on sisällytetty vain rakennerahastokaudella 2000–2006 päättyneiden ESR -projektien (16 kpl) rahoitus. Se ei sisällä
vuosien 1998 ja 1999 ESR -projektien eikä toukokuussa 2005 yhä käynnissä olleiden muuntokoulutusprojektien (13 kpl) rahoitustietoja,
joten lopullinen ESR -rahoitteisen muuntokoulutuksen osuus on tässä kuvattua osuutta suurempi.
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3 Ohjelman
toimenpiteet

3.1 Muuntokoulutus

Yliopistot ovat perustaneet yhteensä 782 muunto-
koulutuspaikkaa yli tulossopimuksissa sovitun
tavoitetason (ks. taulukko 2.). Eniten paikkoja
suhteessa saamaansa rahoitukseen on perustanut
Tampereen teknillinen yliopisto (418 paikkaa),
mutta myös Jyväskylän yliopisto (94 paikkaa),
Svenska handelshögskolan (84 paikkaa) sekä
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (66 paikkaa),
ovat perustaneet selvästi enemmän uusia muunto-
koulutuspaikkoja kuin mitä niiltä tulossopimuksien
perusteella edellytettiin.

Vuoden 2005 alkuun mennessä oli kansallisesti
rahoitetussa muuntokoulutuksessa suoritettu
yhteensä 1 010 tutkintoa. Valmistumisprosentti jää
laskentavasta21 riippuen vain 23,4 prosenttiin tai
19,8 prosenttiin. Selvästi keskitasoa paremmin
muuntokoulutettavia on valmistunut Svenska

21 Valmistumisprosentti voidaan laskea jakamalla suoritettujen
tutkintojen määrä vaihtoehtoisesti joko rahoitetuilla tai yliopistojen
perustamilla perusopiskelijapaikoilla.
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handelshögskolanista (81–44 %), Joensuun yliopis-
tosta (68,8–60,6 %) ja Lappeenrannan teknillisestä
yliopistosta (64,5–52,5 %). Myös Tampereen
teknillisessä yliopistossa (51,2–22,6 %), Tampereen
yliopistossa (49,8–52,7 %), Taideteollisessa korkea-
koulussa (35,4–39 %) Kuopion yliopistossa (31,4–
23,9 %) sekä Jyväskylän yliopistossa (28,6–

22,7 %) on suoritettu tutkintoja keskitasoa
paremmin. Selvästi alle keskitason tutkintoja on
ainakin toistaiseksi suoritettu Helsingin yliopistossa
(1,9–1,9 %), Lapin yliopistossa (5,3–10,5 %)
Turun yliopistossa (5,6–5,0 %), Oulun yliopistossa
(5,6 %–5,4 %) sekä Teknillisessä korkeakoulussa
(6,6–6,1 %).

Taulukko 2. Kansallisesti rahoitetut muuntokoulutuspaikat ja suoritetut tutkinnot vuosina 2000–2004/5.21

Rahoitetut Perustetut Alitus/ Suoritetut Valmistumis-%/ Valmistumis-%/

paikat paikat ylitys tutkinnot rahoitetut paikat perustetut paikat

HKKK 140 144 4 14 10,0 9,7

HY 270 270 0 5 1,9 1,9

JoY 125 142 17 86 68,8 60,6

JY 360 454 94 103 28,6 22,7

KuY 140 184 44 44 31,4 23,9

LTY 290 356 66 187 64,5 52,5

LY 75 38 -37 4 5,3 10,5

OY 549 571 22 31 5,6 5,4

SHH 100 184 84 81 81,0 44,0

TaiK 65 59 -6 23 35,4 39,0

TaY 255 241 -14 127 49,8 52,7

TKK 580 628 48 38 6,6 6,1

TuKKK 125 123 -2 17 13,6 13,8

TTY 330 748 418 169 51,2 22,6

TY 340 377 37 19 5,6 5,0

VY/TKK 365 365 0 40 11,0 11,0

ÅA 200 207 7 22 11,0 10,6

Yht. 4 309 5 091 782 1 010 23,4 19,8

21 Tiedot perustuvat opetusministeriön ja yliopistojen välisiin tulossopimustietoihin sekä yliopistojen opetusministeriölle toimittamiin raport-
teihin. Tiedot on myös tarkastettu keväällä 2005 yliopistojen toimesta. Lapin yliopistolta ei saatu tarkistusvahvistusta sitä koskettavien
tietojen oikeellisuudesta. Oulun yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun osalta vahvistus saatiin vain osalle tarkastettavaksi lähetetyistä
tiedoista.
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Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa tietoteolli-
suusalojen muuntokoulutusta on annettu neljässä
yliopistossa: Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopis-
tossa, Kuopion yliopistossa sekä Oulun yliopistossa.
Rakennerahastokauden 2000–2006 osalta koulu-
tusta on annettu kaikkiaan 29 projektissa. Näistä
projekteista 13 oli toukokuussa 2005 edelleen
käynnissä, ja 16 niistä oli päättynyt. Projektit ovat
liittyneet tavoite 1A, 1B, 2A ja 3 -ohjelmiin (ks.
taulukko 3.)

ESR -rahoitteisiin muuntokoulutusohjelmiin on
valittu yhteensä 832 opiskelijaa. Näistä vain joka
viides on toistaiseksi suorittanut tutkinnon. Eniten
ESR -rahoitteisia muuntokoulutustutkintoja on
suoritettu Jyväskylän yliopistossa, vähiten taas
Oulun yliopistossa (ks. taulukko 4.). Tosin on
huomioitava, että Oulun yliopistossa on edelleen
käynnissä yhdeksän ESR -projektia, joista tultaneen
suorittamaan vielä useita muuntokoulutustutkin-
toja.

Taulukko 3. Tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelmaan

liittyneet ESR -muuntokoulutusprojektit rakenne-

rahastokaudella 2000–2006.22

Toukokuuhun 2005 mennessä päättyneet ESR-

projektit (kausi 2000–2006)

Tavoiteohjelma JY KuY LY OY Yht.

1A 2 2

1B 1 3 4

2A 6 1 7

3 1 2 3

Yht. 7 1 8 16

Toukokuussa 2005 yhä käynnissä olevat ESR-

projektit (kausi 2000–2006)

Tavoiteohjelma JY KuY LY OY Yht.

1A 2 3 5

1B 1 2 3

2A 1 2 3

3 2 2

Yht. 1 2 1 9 13

Taulukko 4. Perustetut muuntokoulutuspaikat ja

suoritetut tutkinnot ESR -rahoitteisessa muunto-

koulutuksessa.23

Perustetut Suoritetut Valmistumis-

paikat tutkinnot prosentti

JY 178 120 67,4

KuY 93 13 14,0

LY 100 26 26,0

OY 461 7 1,5

Yht. 832 166 20,0

22 Tiedot perustuvat yliopistojen opetusministeriölle toimittamiin raportteihin sekä ESR -projektien kuvauksiin ja loppuraportteihin.
23 Tiedot perustuvat yliopistojen opetusministeriölle toimittamiin raportteihin.
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  3.1.1 Havaitut ongelmat muunto-
koulutuksen toteuttamisessa

A. Opiskelijoita ja opintoja koskevat ongelmat
Valittaessa opiskelijoita muuntokoulutukseen ei
aina tavoitettu haluttua kohderyhmää. Muunto-
koulutuksen opiskelija-aines onkin muotoutunut
tieto- ja taitotasoltaan varsin heterogeeniseksi.24

Vain harvoille muuntokoulutukseen pyrkineille on
voitu hyvittää tavoitteeksi asetettu 100 opintoviikon
laajuinen lähtötaso. Niinpä muuntokoulutukseen
on otettu runsaasti mukaan myös selvästi alle 100
opintoviikon lähtötason omaavia opiskelijoita.
Vuonna 2001 toteutetun selvityksen kohde-
ryhmässä (ESR -muuntokoulutus) valtaosalla opis-
kelijoista (72,9 %) oli hyväksiluettuja opinto-
viikkoja 65 opintoviikkoa tai vähemmän.
Vaadittavat 100 opintoviikkoa oli suoritettuna vain
14,5 prosentilla opiskelijoista.25 Tämän selvityksen
yhteydessä kerätyt tiedot vahvistavat osaltaan
käsitystä aiempien opintojen alhaisesta hyväksiluke-
misesta. Opiskelijoiden nykyisen opintoviikko-
kertymän keskiarvo vastaa JY:n ja TKK:n osalta
kandidaattitasoa tai on jopa hieman sen alle. Sen
sijaan ÅA:ssa aiempia opintoja on luettu hyväksi
erittäin vähän, vain 10 % asetetusta tavoitteesta
(taulukko 5.).

Yhtäältä alhainen jo suorittujen opintojen
hyvitystaso on itsessään hidastuttanut opiskelijoiden
valmistumista, koska varsinaisten syventävien opin-
tojen lisäksi muuntokoulutettavat ovat joutuneet opis-
kelemaan myös aine-, kieli-, sivuaine- tai yleisopin-
toja. Myös opintojen hyväksilukemisprosessi itsessään
on koettu paikoitelleen varsin työlääksi ja hitaaksi.

Ammattikorkeakouluopintojen tosiasiallisen
tason on koettu vaihtelevan huomattavasti sekä
koulutusaloittain että ammattikorkeakouluittain.
Vaihteleva lähtötaso taas on paikoitellen vaikeutta-
nut opintojen suunnittelua ja järjestämistä.
Muuntokoulutusopiskelijat ovat vaatineet usein
myös enemmän opintojen ohjausta, kuin saman
alan perustutkinto-opiskelijat.

Osan muuntokoulutettavista on havaittu olevan
heikommin motivoituneita kuin perusopiskeli-
joiden. Osasyynä tähän voi olla se, että heillä on
ollut jo koulutukseen hakeutuessaan virheellinen
käsitys muuntokoulutuksen luonteesta ja sisällöstä.
Muuntokoulutukseen on saatettu hakeutua siinä
luulossa, että ylemmän korkeakoulututkintoon
vaadittavien syventävien opintojen suorittaminen
olisi muuntokoulutusväylällä perustutkintoväylää
helpompaa ja kevyempää. Osalla taas päätös
muuntokoulutukseen hakeutumisesta on saatettu
tehdä hetken mielijohteesta, koska opintojen suorit-
tamista ei ole edes aloitettu. Toisaalta esimerkiksi
Åbo Akademissa on havaittu, että aiemmin korkea-
koulututkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on ollut
motivaatio-ongelmia juuri sen takia, että heillä on
jo yksi aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.

Varsinaisten opintojen loppuunsaattamissa kes-
keisin valmistumista hidastuttanut tekijä on ollut
muuntokoulutusopiskelijoiden työssäkäynti. Aiem-
min suoritetun selvityksen mukaan yli 80 %
muuntokoulutusopiskelijoista on ollut opiskelu-
aikanaan ansiotyössä.27 Tästä johtuen varsin monen
muuntokoulutusopiskelijan opiskelu on ollut sivu-

24 Leppimäki, Tammi & Meristö 2001, 49; Hautala 2004, 18.
25 Wilen 2001, 7.
26 JY:n ja ÅA:n tiedot eivät sisällä kaikkia kyseisissä yliopistoissa toteutettuja muuntokoulutusohjelmia.
27 Leppimäki, et al. 13.

Taulukko 5. Opintojaan yhä jatkavien muunto-

koulutettavien hyväksiluettujen ja suoritettujen

opintoviikkojen keskiarvot eräissä yliopistoissa.26

Hyväksiluetut Suoritetut

opinnot opinnot Yhteensä

JY 81 ov 41ov 122 ov

TKK 70  ov 46 ov 116 ov

ÅA 10 ov 36 ov 46 ov
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toimista ja epäsäännöllistä. Työpaikan tai työtehtä-
vien vaihtuminen tai matkustamista vaativat työ-
komennukset ovat aiheuttaneet ongelmallisia tilan-
teita opintojen edistymisen osalta. Niinpä opetusai-
kojen, opetus- ja opiskelutapojen sovittaminen työs-
säkäyville muuntokoulutusopiskelijoille sopivaksi on
aiheuttanut lisävoimavaroja vaativia erityisjärjeste-
lyitä. Esimerkiksi kieli- ja sivuaineopintojen järjestä-
misestä muuntokoulutettaville paremmin sopivana
ilta- ja viikonloppuopetuksena on koitunut joillekin
yliopistoille ennakoimattomia lisäkustannuksia.
Mainitun kaltaisia erityisjärjestelyitä ei kuitenkaan
ole pystytty aina tarjoamaan, ja opintojen suoritta-
minen on myös tästä syystä hidastunut.

Muuntokoulutusopiskelijat ovat myös usein
perusopiskelijoita iäkkäämpiä ja osalle heistä sopivan
opiskelurutiinin löytäminen on ollut haasteellista.
Niinpä nopea siirtyminen työelämästä intensiivi-
seen opiskelutahtiin on tuottanut joillekin sopeutu-
misvaikeuksia.28 On olemassa myös näyttöä siitä,
että nuoremmat muuntokoulutettavat ovat saaneet
opintonsa päätökseen vanhempia muuntokoulutus-
opiskelijoita useammin.29

Muuntokoulutusopiskelijat ovat kohdanneet on-
gelmia myös opintososiaalisten etuuksien ja työttö-
myysturvaan liittyvien etuuksien yhteensovittami-
sessa. Eri puolilla Suomea on havaittu olevan
erilaisia ratkaisuja tilanteessa, jossa muuntokoulu-
tettava on irtisanottu tai lomautettu työpaikastaan.
Vaihtelevat tulkinnat siitä, katsotaanko tällaisessa
tilanteessa oleva muuntokoulutettava opiskelijaksi
vai työttömäksi, on johtanut erilaisiin työttömyys-
turvan käytäntöihin.30

B. Opettajia ja opetusta koskevat ongelmat
Suurimmat muuntokoulutuksen opetuskysymyksiä
koskettaneet ongelmakohdat ovat liittyneet pätevien
opettajien rekrytointiin. Sekä sisällöllisesti että
pedagogisesti pätevistä opettajista on koettu olevan
pulaa useilla eri tietoteollisuusaloilla.31 Jatko-opiske-
lijoiden käyttäminen opetustehtävissä on tuonut
paikoitellen tähän ongelmaan helpotusta, mutta
myös jatko-opiskelijoita on siirtynyt teollisuuden
palvelukseen jo ennen jatkotutkintonsa loppuun-
saattamista. Toisaalta myös poikkeuksia on löydettä-
vissä. Esimerkiksi ÅA:ssa ja TUCS:issa32 on tohtori-
tutkinnon suorittaneita henkilöitä jäänyt opetus-
tehtäviin. Lisäksi assistentti- ja yliassistenttitasoisiin
virkoihin on ollut myös mahdollista rekrytoida
pätevää henkilöstöä.

Varsinkin ohjelman alkuvaiheessa yritysten
edustajia oli vaikeaa rekrytoida opetustehtäviin, kos-
ka tietoteollisuusaloilla vallitsi suuri työvoimapula.
Myöskään opetusvirkojen määräaikaisuus, ilta- ja
viikonloppuopetus sekä matala palkkaus eivät ole
houkutelleet pätevimpiä opettajia ja asiantuntija-
luennoitsijoita toivotulla tavalla, toisaalta yliopisto-
jen laitostasollakaan ei aina olla aktiivisesti rohkaistu
yritysten edustajia opetustehtäviin. Joskus muunto-
koulutukseen liittyvissä opetuksessa on jouduttu
käyttämään myös opinnoissaan edenneitä perustut-
kinto-opiskelijoita. Tämä taas on johtanut suuriin
laatuvaihteluihin opetuksen tasossa. Toisaalla opet-
tajapulaa on yritetty lievittää siirtämällä muunto-
koulutusopetusta peruskoulutuksesta vastaavien
opettajien hoidettavaksi. Tämä on paikoitellen
johtanut opettajien ylikuormittumiseen ja uupu-
miseen, mikä on taas näkynyt heikentyneenä
laatuna perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden
opetuksessa ja ohjauksessa.

28 Wilen 2001, 15.
29 Leppimäki et al. 2001, 15.
30 Opetusministeriö 2001, 18.
31 Etenkin muuntokoulutusopettajien pedagogisissa valmiuksissa olisi ollut muuntokoulutusopiskelijoiden mielestä parantamisen varaa
(ks. Leppimäki et al. 2001, 12; 45).
32 Tietotekniikan ja elektroniikan koulutuksen laajentaminen Turussa on siten toteutettu Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun
kauppakorkeakoulun yhteistyönä Turku Center for Computer Science (TUCS) -verkoston puitteissa. TUCS -toiminta käynnistyi vuonna
1994, tutkijakoulu vuonna 1995 ja diplomi-insinöörikoulutus vuonna 1996. Vuonna 1998 käynnistettiin hanke tietoteollisuuden lisä-
toimenpideohjelman toteuttamiseksi TUCS:ssa, ja vuodesta 2000 vastuu ja raportointi Turun yliopistojen tietotekniikan ja elektroniikan
koulutuksen laajentamisesta on kuulunut TUCS:n johtokunnalle (Donner & Järvi 2004).
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C. Resursointia koskevat ongelmat
Suuria opiskelijapaikkamäärien lisäyksiä sisältänyt
muuntokoulutus otettiin käyttöön neljän vuoden
aikana (1998–2002). Toimeenpanoaikataulun nopea-
tahtisuus sekä nopeasti kasvaneet opiskelijamäärät
ovat yhdessä aiheuttaneet joillekin yliopistoille
merkittäviä ongelmia etenkin tila- ja laiteresurssien
osalta.33 Erityisesti Teknillinen korkeakoulu on
oman näkemyksensä mukaan kohdannut toimin-
nallisia vaikeuksia juuri tilanpuutteen ja pääkau-
punkiseudun korkean vuokratason takia. Lisäksi jot-
kut tietoteollisuuden alat ovat tulleet huomattavas-
ti kalliimmiksi kuin toiset. Eräillä koulutusaloilla
on tarvittu laadukkaan ja ajantasaisen opetuksen
turvaamiseksi moderneja ja kalliita laitteistoja, joi-
den ylläpidosta ja uudistamisesta koituvia kustan-
nuksia on ollut vaikeaa kattaa ohjelmarahoituksen
tai yleisen rahoitusmallin kautta. Esimerkiksi eräässä
TKK:n muuntokoulutusohjelmassa on jouduttu
suuren opetuskuormituksen ja tilanpuutteen takia
vähentämään laboratorio-opetusta sekä muuta yksi-

löllistä opetusta. Tilanpuute on ollut keskeinen ky-
symys myös Åbo Akademissa, jossa ohjelman alus-
sa perusopetuksen järjestämistä vaikeutti se, että
infrastruktuuri oli mitoitettu paljon pienemmälle
opiskelijamäärälle. Toisaalta ohjelman toimeenpa-
non edetessä esimerkiksi laitteistojen hinnat ovat
pudonneet merkittävästi. Tällä hetkellä Åbo Akade-
missa mm. laitteistot mahdollistavat kasvaneen opis-
kelijamäärän, mutta suurimmat opetuksen esteet
liittyvät edelleen tilaongelmiin.

Useimmat esille nousseet muuntokoulutuksen
resursointia koskettavat ongelmat ovat liittyneet
valmistumisen viivästymisen aiheuttamiin lisäkus-
tannuksiin. Valtaosa muuntokoulutettavista on
opiskellut opintojen kaksivuotista rahoituskautta
pitempään. Yliopistojen arviot muuntokoulutet-
tavien tutkinnonsuorittamisajoista ovat vaihdel-
leet pääsääntöisesti 2,5–5 vuoden välillä
(kuvio 2.). Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet mm.
opettajien palkkaaminen sekä kasvaneet tilakustan-
nukset.

Kuvio 2. Yliopistojen arviot keskimääräisestä tutkinnon suorittamisajasta muuntokoulutuksessa.34

33 Hautala 2004, 20.
34 Arviot on kerätty ja laskettu yliopistojen opetusministeriölle toimista raporteista. TKK:n arviot puuttuvat.
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Vain Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja
Tampereen yliopiston edustajat ovat arvioineet
muuntokoulutustutkinnon keskimääräiseksi suorit-
tamisajaksi tavoitteenmukaisen kaksi vuotta. Svens-
ka handelshögskolanin näkemyksen mukaan muun-
tokoulutustutkinto olisi mahdollista suorittaa jopa
1,5 vuodessa. Keskimäärin muuntokoulutustutkin-
to voidaan yliopistojen arvioiden perusteella suorit-
taa 3,5 vuodessa. Yliopistojen arvio on siten 1,5
vuotta korkeampi kuin tavoiteajaksi asetettu kaksi
vuotta.

Useat yliopistot ovat kasvattaneet opiskelijarekry-
tointia suuremmaksi kuin mitä laskennallinen ra-
hoitus olisi edellyttänyt (ks. taulukko 2.). Tällä me-
nettelyllä yliopistot ovat pyrkineet kompensoimaan
muuntokoulutettavien heikoksi osoittautunutta
tutkintojen suoritustasoa. Jotkut yliopistot ovat
myös toteuttaneet lisäkustannuksia aiheuttaneita
mainoskampanjoita saadakseen rekrytoitua parem-
paa opiskelija-ainesta.

Vaikka osa yliopistoista on suunnannutkin saa-
mansa rahoitusosuuden lyhentämättömänä koulu-
tuksen toteuttaville yksiköille, on ohjelman resurs-
seja suunnattu myös tukipalveluja tuottaville yksi-
köille. Joidenkin muuntokoulutuksen toteuttami-
sesta vastaavien yksiköiden näkökulmasta tämä on
johtanut siihen, että varsinaiseen koulutuksen koh-
dennettu rahoitus ei ole ollut riittävä siitä aiheutu-
neiden kustannusten kattamiseen. Myös muunto-
koulutuksen järjestämistavalla on ollut yhteys siitä
koituvien kustannusten määrään. Mikäli muunto-
koulutus on saatu integroitua joko kokonaan tai
osittain peruskoulutettaville annettavan opetuksen
yhteyteen, ovat kustannukset olleet synergiaetujen
vuoksi usein alhaisemmat. Esimerkiksi Jyväskylän
yliopistossa on tehty päätös integroida ESR -varoil-
la toteutettuja muuntokoulutushankkeita peruskou-
lutusopetuksen yhteyteen juuri siitä saatavien syner-
giaetujen vuoksi. Mikäli muuntokoulutus on järjes-
tetty perusopetuksesta erillisenä koulutuksena, kus-
tannukset ovat paikoitelleen olleet korkeammat.
Myös koulutuksen toteuttamispaikalla on yhteys
kustannusten määrään. Sivutoimipisteissä annettu

opetus on tullut usein kalliimmaksi kuin emoyli-
opistossa järjestetty koulutus.35

ESR -rahoituksella toteutetuissa muuntokoulu-
tusohjelmissa ongelmaksi koettiin etenkin hakume-
nettelyihin ja ulkopuolisen rahoitusosuuden han-
kintaan liittyvät seikat. Kunta- ja yritysrahoituksen
kokoaminen on koettu paikoitellen työlääksi ja sen
on katsottu vievän liikaa aikaa muuntokoulutuksen
opetus- ja tukitoiminnoista vastaavalta henkilökun-
nalta. ESR - rahoitukseen liittyvän toimivallan siir-
tyminen opetusministeriöltä lääninhallituksiin on
sekä joidenkin toteuttajatahojen että opetusministe-
riön mielestä vaikeuttanut rahoituksen hallittavuut-
ta ja koko ohjausjärjestelmän koordinointikykyä.36

3.1.2 Havaitut onnistumiset muunto-
koulutuksen toteuttamisessa

A. Opiskeluun ja opetukseen liittyvät onnistu-
miset ja muuntokoulutuksen järjestämisessä
löydetyt hyvät käytännöt ja uudet toimintatavat

Vaikka joillakin muuntokoulutusopiskelijoilla on
ilmennytkin motivaatio-ongelmia, osan muunto-
koulutettavista on kuitenkin raportoitu olleen keski-
määräistä motivoituneempia ja kykenevämpiä itse-
ohjautuvaan ja joustavaan opiskeluun. Muunto-
koulutusopiskelijoiden välityksellä myös perusopis-
kelijoiden on kerrottu päässeen tutustumaan
konkreettisesti oman koulutusalansa työelämään ja
sen realiteetteihin.

Muuntokoulutuksen järjestäminen on tuonut
esille monia erilaisia opetukseen ja hallintoon
liittyviä uusia käytäntöjä, joista saatuja kokemuksia
voidaan hyödyntää yliopistoissa yleisemminkin.
Esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemis-
prosesseja on jouduttu systematisoimaan ja tehosta-
maan muuntokoulutuksen opiskelijavalinnan
yhteydessä. Selkeiden ja tarkkojen kriteerien muo-
dostamisen on katsottu parantaneen ja nopeutta-
neen opintojen hyvitysprosessia.

Muuntokoulutuksen järjestäminen on tutustut-
tanut sekä opiskelijoita että opettajia erilaisiin eri-
tyisjärjestelyihin. Esimerkiksi kursseille ilmoittautu-

35 Ks. esim. Puukka 2004, 68, 81.
36 Opetusministeriö 2001, 17.
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misessa ja seminaarien järjestämisessä on pyritty
huomioimaan muuntokoulutusopiskelijoiden nor-
maalista poikkeavat opiskeluolosuhteet. Opetuksen
järjestämisellä periodi-, ilta-, viikonloppu- ja etä-
opetuksena on pyritty tavoittamaan erityisesti sivu-
toimisesti opiskelevia, työelämässä olevia muunto-
koulutusopiskelijoita. Myös ongelmakeskeisiä oppi-
mismenetelmiä (PBL) on hyödynnetty joissakin yli-
opistoissa.37 Esimerkiksi Åbo Akademissa työn
ohella opiskelua on tuettu mm. TUCS:in opetuksen
kehittämisprojektilla sekä virtuaaliopetuksen kehit-
tämisellä. Yleisesti ottaen yliopistot ovat kokeneet
edellä mainittujen menetelmien käyttämisen hyö-
dylliseksi myös muun opetustarjonnan metodeja
suunniteltaessa ja toteutettaessa.38 Muuntokoulu-
tuksen toteuttaminen on tuonut myös uusia koke-
muksia ja luonut käytäntöjä suurten massojen kou-
lutuksen järjestämisessä.

Muuntokoulutusohjelmat ovat myös synnyttä-
neet uusia poikkitieteellisiä opintokokonaisuuksia ja
niiden on katsottu rikastuttaneen myös muuta
yksikössä annettavaa perusopetustarjontaa. Projekti-
muotoisessa opetuksessa on jonkin verran pystytty
murtamaan perinteisiä oppiainerakenteita.39 Joiden-
kin muuntokoulutusohjelmien puitteissa luoduilla
uniikeilla aineyhdistelmillä on pystytty ylittämään
perinteisiä ajatusmalleja ja onnistuttu luomaan
uusia teoreettisia näkökulmia opetettaviin ja tutkit-
taviin asioihin. Toisaalta eräiden arvioiden mukaan
sisällöltään tai alueeltaan fokusoitujen ohjelmien on
katsottu toimineen yleisemmällä tasolla liikkuneita
muuntokoulutusohjelmia paremmin.

Muuntokoulutettavien perusopiskelijoista poik-
keava opiskelijastatus on kannustanut kiinnittämään
huomiota opintojen ohjaukseen ja sen kehittämi-
seen. Opintoja on pyritty edistämään mm. henkilö-
kohtaisten opintosuunnitelmien laatimisella, henki-
lökohtaisten opiskelijatutorien toiminnalla ja opin-
tojen etenemisen säännöllisellä seurannalla. Myös
opiskelijoiden motivaatiotasoa on pyritty lisäämään
muuntokoulutettavien sosiaalista yhteenkuulu-
vuutta tukevilla ratkaisuilla. Joissakin yliopistoissa

on lisäksi otettu käyttöön palautejärjestelmä, jotta
kurssitarjontaa osattaisiin kohdentaa juuri niille
alueille, joilla on eniten kysyntää. Lisäksi osa yli-
opistoista on tehnyt yhteistyötä ammattikorkea-
koulujen kanssa opetussuunnitelmien sisältöihin ja
aiempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä
kysymyksissä.

Yliopistot ovat perustaneet myös erillisiä muun-
tokoulutuksen hallinnoimiseen keskittyviä elimiä tai
asemia. Näiden tehtävänä on ollut vastata yliopisto-
tasolla tapahtuneesta muuntokoulutuksen suunnit-
telusta, koordinoinnista ja seurannasta. Esimerkiksi
Teknillinen korkeakoulu on perustanut erillisen
muuntokoulutustoimikunnan tukemaan muunto-
koulutuksen toteuttamista. Toimikunnan tehtäviin
on sisältynyt mm. opiskelijavalintaperusteista päät-
tämistä, resursointiin liittyviä kysymyksiä sekä
opintojen edistymisen seuraamista. Varsinainen
opetuksen toteuttamisen valvonta on ollut muunto-
koulutusta toteuttavien yksikköjen vastuulla.

Parhaissa tapauksissa ohjelmalla on voitu vahvis-
taa yliopistojen profiilia ja tukea jo tehtyjä strategi-
sia valintoja. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston
osalta ohjelman on koettu vahvistaneen yliopiston
kärkialueiden kehitystä ja laajentaneen osaamis-
pohjaa. Lisäksi ohjelman on koettu tukeneen Jyväs-
kylän alueen ja tietoteollisuusaloilla toimivan elin-
keinoelämän kehittymistä.

B. Työmarkkinoihin liittyvät onnistumiset
Muuntokoulutuksen on katsottu parantaneen
muuntokoulutettavien asemaa työmarkkinoilla.
Ainakin Jyväskylän yliopiston ja Teknillisen korkea-
koulun näkemyksen mukaan valtaosalla muunto-
koulutustutkinnon suorittaneista on joko uusi tai
vanha työpaikka valmistumisensa jälkeen. Myös
Åbo Akademista valmistuneiden opiskelijoiden
tilanne on näyttänyt rohkaisevalta. Åbo Akademin
toteuttamaan kyselyyn vastanneiden 15 tutkinnon
suorittaneen joukosta kaikki olivat työllistyneet
koulutuksensa jälkeen. Kahdeksan heistä työskenteli

37 Hautala 2004, 11.
38 Opetusministeriö 2001, 17; Wilen 2001, 14.
39 Hautala 2004, 12.
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yrityksissä ja kuusi oli yliopiston palveluksessa. 13
tutkinnon suorittanutta katsoi työskentelevänsä
koulutukseensa liittyvällä alalla ja kymmenen työ-
paikka oli vakituinen. Enemmistö kyselyyn vastan-
neista katsoi, että muuntokoulutus on selvästi
parantanut heidän asemaansa työmarkkinoilla.
Lisäksi yhdeksän vastaajaa kertoi saaneensa työnsä
juuri tutkintonsa ansiosta.40

Työelämässä jo ennen opintojensa aloittamista
mukana olleet opiskelijat ovat kokeneet saaneensa
hyvää "täydennyskoulutusta" oman alansa erityistie-
tämyksen päivittämiseen. Näyttääkin sitä, että
muuntokoulutus on tarjonnut suhteellisen jousta-
van opiskelumahdollisuuden ennen kaikkea jo työ-
kokemusta omaaville henkilöille, jotka ovat halun-
neet täydentää aiemman tutkintonsa yliopistotasoi-
seksi tutkinnoksi.41 Positiiviseksi on koulutuksen
työmarkkinarelevanssin kannalta katsottava myös il-
man tutkintoa olevien muuntokoulutettavien hyvä
työllistymistilanne jo opiskeluaikana. Niinpä esi-
merkiksi Jyväskylän yliopistossa onkin otettu yh-
teyttä yrityksiin, jotta nämä tukisivat työnteki-
jöidensä opintojen loppuunsaattamista. Osa yrityk-
sistä onkin huomioinut yliopistojen toiveen rekry-
tointi- ja palkkapolitiikassaan. Esimerkiksi eräs suuri
tietoteollisuusalan yritys on kieltäytynyt vakinaista-
masta vielä tutkintoaan suorittavien työntekijöiden-
sä työsuhteita. Tutkinnon suorittamisesta on myös
seurannut palkankorotus.

Monet tietoteollisuusalan yritykset ovat tarjon-
neet omien asiantuntijoidensa apua muuntokoulu-
tuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Yritykset
ovat myös osallistuneet merkittävillä panostuksilla
opetus- ja tutkimustilojen varustamiseen (tarkem-
min ks. luku 4.). Etenkin TKK:lla tämä lisäresurssi
on koettu merkittäväksi tueksi tietoteollisuusohjel-
man toteuttamisessa.

Myös monien muuntokoulutettavien opinnäyte-
töillä on raportoitu olleen keskeinen asema heidän
työyhteisöissään. Opinnäytetöitä on tehty yritysten
toimeksiantoina ja yritykset ovat myös osallistuneet

40 Bengt Sandell, Åbo Akademi, 18.5.2005.
41 Wilen 2001, 10.
42 Yliopistot ovat HY, LTY, KuY, TaY, TKK, TTY ja ÅA. Vain näistä yliopistoista saatiin vertailukelpoiset tiedot.

opinnäytetöiden ohjaukseen. Jotkut yritykset ovat
myös myöntäneet muuntokoulutuksessa oleville
työntekijöilleen erillisiä aikaresursseja opintojensa
edistämiseen. Vaikka varsinainen teollisuusyhteistyö
esimerkiksi Teknillisessä korkeakoulussa ja Jyväsky-
län yliopistossa on ollut toimivaa jo ennen tietoteol-
lisuuden lisätoimenpideohjelmaakin, ohjelmalla on
kuitenkin saatu luotua laajempi kontaktipinta tieto-
teollisuusalojen yrityksiin.

3.2 Peruskoulutuksen
laajennukset

Yliopistot ovat perustaneet yhteensä 791 perus-
koulutuspaikkaa tulossopimuksissa sovitun tavoite-
tason lisäksi. Suhteessa saamaansa rahoitukseen,
eniten paikkoja on perustanut jälleen Tampereen
teknillinen yliopisto (497 paikkaa), mutta myös
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (136 paikkaa),
Svenska handelshögskolan (110 paikkaa) ja Turun
yliopisto (75 paikkaa) ovat perustaneet enemmän
paikkoja, kuin mitä oli tulossopimuksissa edellytetty
vähimmäismäärä olisi edellyttänyt (taulukko 6.).

Tietoteollisuusaloille suunnattujen peruskoulu-
tuspaikkojen tutkintomääristä ei ole saatavilla yhtä
tarkkaa ja kattavaa tietoa kuin muuntokoulutuksen
osalta. Ensimmäiset laajennuspaikoille otetut perus-
opiskelijat aloittivat opintonsa vuonna 1998, joten
laskennallisen viisivuotisen valmistumisajan mukaan
ensimmäiset tutkinnot on saatu valmiiksi vuonna
2003. Aloituspaikkoja laajennettiin erityisrahoituk-
sella vuoteen 2003 saakka, joten viimeisen erillis-
rahoitusvuoden tutkintoja voidaan odottaa aikaisin-
taan vuonna 2008. Taulukossa 8. on esitetty perus-
koulutusohjelmien laajennusten ja näistä ohjelmis-
ta suoritettujen tutkintojen välistä suhdetta.

Seitsemässä yliopistossa42 toteutettua peruskou-
lutuspaikkojen laajennusta (200 paikkaa) vastaava
määrä tutkintoja on viiden vuoden laskennallisella
tutkinnonsuorittamisajalla ylitetty 52 tutkinnolla
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Taulukko 6. Peruskoulutuksen laajennukset vuosina

1998–2004.43

Rahoitetut PerustetutAlitus/ylitys

paikat paikat

HKKK 60 105 45

HY 300 300 0

JoY 150 147 -3

JY 260 257 -3

KuY 150 180 30

LTY 390 526 136

LY 0 0 0

OY 790 663 -127

SHH 40 150 110

TaiK 50 69 19

TaY 180 215 35

TKK 1030 1000 -30

TuKKK 60 51 -9

TTY 760 1257 497

TY 255 330 75

VY/TKK 220 220 0

ÅA 250 266 16

Yht. 4945 5736 791

Taulukko 7. Perustutkintojen määrän lisäys

seitsemässä yliopistossa.44

1998 1999 2000

Ohjelman laajennus 200 420 610

1998 2003 2004

Suoritetut tukinnot 1 204 1 456 1 503

Tutkintojen määrän lisäys

vuoden 1998 tasoon 252 299

Laskennallinen ylitys/alitus 52 -121

43 Tiedot perustuvat opetusministeriön ja yliopistojen välisiin tulossopimustietoihin ja ne on tarkastettu keväällä 2005 yliopistojen toimesta.
Lapin yliopistolta ei saatu tarkistusvahvistusta sitä koskettavien tietojen oikeellisuudesta. Oulun yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun
osalta vahvistus saatiin vain osalle tarkastettavaksi lähetetyistä tiedoista.
44 Tiedot perustuvat yliopistojen opetusministeriölle toimitettuihin raportteihin sekä erilliseen, yliopistoille suunnattuun sähköpostikyselyyn.

vuonna 2003 (1 456 tutkintoa), kun sitä verrataan
vuoden 1998 tasoon (1204 tutkintoa). Vuoden
1999 laajennuksia vastaava määrä tutkintoja (420
paikkaa) on taas alitettu 121 tutkinnolla vuonna
2004 (1 503), kun sitä verrataan vuoden 1998
tasoon. Absoluuttista nousua on siis molempina

vuosina tapahtunut vuoden 1998 tasoon verrattuna
252 tutkintoa (2003) ja 299 tutkintoa (2004),
mutta suhteutettuna ohjelman laajennukseen tut-
kintojen määrä on ollut toistaiseksi 69 tutkintoa
laajennuksen edellyttämää osuutta pienempi.
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3.3 Tutkijakoulutuksen
laajennukset

Tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelmaan sisältyvä
tutkijakoulupaikkojen lisääminen yhteensä 160 lisä-
paikalla toteutettiin kahdessa erässä vuosina 1999
(60 paikkaa) ja 2002 (100 paikkaa) rahoitetuissa
nelivuotisissa tutkijakouluissa. Paikat jakautuivat
taulukon 9 osoittamalla tavalla kymmenen tutkija-
kouluista vastaavan vastuuyliopiston välillä.

Vuonna 1999 tietoteollisuuspaikkoja saaneista
12 tutkijakoulusta kuusi sai myös vuonna 2002
alkaneelle nelivuotiskaudelle tietoteollisuuspaikkoja.
TUCS – Graduate School, TISE, GETA sekä Itä-
Suomen korkeakoulujen tietotekniikan tutkijakoulu
lisäsivät tietoteollisuuspaikkojensa määrää vuonna
2002 vuoden 1999 tasoon verrattuna. Myös HEC-
SE ja Infotech Oulu saivat vuonna 2002 tietoteol-
lisuuspaikkoja, mutta vuoden 1999 tasoa vähemmän.

Tietoteollisuuspaikkoja sisältäneet tutkijakoulut
– kuten muutkin tutkijakoulut – on arvioitu ennen
tutkijakoulutuksen käynnistämistä, tutkijakoulu-
tuksen aikana tai sen päätyttyä. Arvioinnin ovat
suorittaneet Suomen Akatemian tieteelliset toimi-
kunnat. Uusien tutkijakoulupaikkoja hakevien
koulujen arviointi kohdistui koulujen laatimien

toiminta- ja resurssisuunnitelmiin. Jo toimintansa
aloittaneissa tutkijakouluissa arvioinnin kohteena oli
tutkijakoulujen tieteellinen taso sekä niissä annetun
tutkijakoulutuksen laatu ja suunnitelmallisuus.
Jatkorahoituksesta päätettäessä arvioitiin tutkijakou-
lun toiminnassaan jo osoittama tuloksellisuus.45

Taulukko 8. kuvaa vuonna 1999 tietoteollisuus-
paikkoja saaneiden tutkijakoulujen vuosina 1998,
2001 ja 2002 suoritettujen arviointien keskiarvoja.

Suoritettujen arviointien keskiarvojen kehityksen
perusteella voidaan todeta, että tietoteollisuuspaikkoja
sisältäneiden tutkijakoulujen suoritukset ovat paran-
tuneet vuosien 1998 ja 2002 välillä tietyillä osa-
alueilla. Näin on ollut etenkin yliopistojen ja tutki-
muslaitosten yhteistyön lisääntymisessä (E), mutta
myös tutkimustyön ohjausvastuun selkiytymisessä
(F), kansainvälisessä tutkimus- ja koulutusyhteis-
työssä (G) ja jatkokoulutuksen suunnitelmallisuu-
den lisääntymisessä (D). Sen sijaan tutkijakoulun
laadukkuuden ja tasokkuuden kohoamiseen (A),
tutkijanuran ammattimaistumiseen (C) sekä tutki-
jakoulutuksen tehostamiseen ja väittelyiän alentami-
seen (B) liittyvä suoritustaso näyttää arviointien kes-
kiarvojen perusteella heikentyneen. Kokonaisuudes-
saan arviointien yleisarvosanojen (H) keskiarvo on
kuitenkin pysynyt samana vuosina 1998 ja 2002.

45 Ks. Opetusministeriön kirje yliopistoille ja Suomen Akatemialle 5.1.1998 (1/528/98), Tutkijakoulujen arviointi ja määrärahan haetta-
vaksi julistaminen; opetusministeriön kirje yliopistoille ja Suomen Akatemialle 15.12.2000 (Dnro 198/528/2000), Tutkijakoulumäärära-
han haettavaksi julistaminen; opetusministeriön kirje yliopistoille 30.10.2001 (Dnro 135/528/2001), Tutkijakoulumäärärahan (2003–
2006) haettavaksi julistaminen.
46 Arviointien keskiarvot on laskettu Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien vuosina 1999, 2001 ja 2002 suorittamista arvioinneista.
Kriteeristä (H) puuttuu yksi arviointiarvo, kriteereistä (A), (B), (C), (E) ja (G) puuttuu neljä arviointiarvoa ja kriteeristä (D) ja (F) viisi
arviointiarvoa (N=12).

Taulukko 8. Vuonna 1999 tietoteollisuuspaikkoja saaneiden tutkijakoulujen arvioinnit vuosilta 1998, 2001 ja 2002.46

Arviointikriteeri A B C D E F G H

1998 1,38 1,75 1,50 1,86 2,13 2,00 1,88 2,00

2001 2,09 2,00 2,00 1,82 2,00 2,09 1,91 2,09

2002 1,92 2,00 2,00 1,75 1,50 1,67 1,58 2,00

N=12; Arviointiasteikko: 1 = Erinomainen, 2 = Hyvä, 3 = Tyydyttävä, 4 = Heikko
Arviointikriteerit: A = Tutkijakoulun laadun ja tasokkuuden kohoaminen; B = Tutkijakoulutuksen tehostaminen ja väittelyiän alentaminen;
C = Tutkijanuran ammattimaistuminen; D = Jatkokoulutuksen suunnitelmallisuuden lisääntyminen; E = Yliopistojen ja tutkimuslaitos-
ten yhteistyön lisääntyminen; F = Tutkimustyön ohjausvastuun selkeytyminen; G = Kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön
lisääntyminen; H = Raportin yleisarvio / koko esityksen yleisarvosana
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47 Tiedot perustuvat opetusministeriön tutkijakoulujen rahoittamista koskeviin päätöksiin (Opetusministeriön päätös 1.9.1998, Päätös 4-
vuotisten tutkijakoulujen rahoituksesta vuonna 1999; Opetusministeriön päätös 24.7.2001, korjaus 2.10.2001, Päätös 4-vuotisten tutki-
jakoulujen laajentamisesta 1.1.2002 lukien).

Taulukko 9. Tietoteollisuuspaikkoja sisältäneet tutkijakoulut tutkijakoulukausina 1999–2002 ja 2002–2005.47

 paikat  paikat paikat
Tutkijakoulut yliopistoittain 1999–2002  2002–05 yht.

HKKK 5
Elektronisen liiketoiminnan ja ohjelmistoteollisuuden tutkijakoulu 5
HY 9
Finnish Graduate School in Neuroscience 2
Helsingin biotekniikan ja molekyylibiologian tutkijakoulu (GSBM) 1
Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT) 5
Viikin biotieteiden tutkijakoulu (VGSB) 1
JY 2
Computing and Mathematical Sciences -tutkijakoulu (COMAS) 2
LTY 11
Itä-Suomen korkeakoulujen tietotekniikan tutkijakoulu 2 4
Sähkötekniikan tutkijakoulu 5
OY 32
Infotech Oulu tutkijakoulu 20 10
Inversio-ongelmien tutkijakoulu 2
TaiK 2
Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu ELOMEDIA 2
TaY 10
Käyttäjäkeskeisen tietotekniikan tutkijakoulu 10
TKK 47
Kans. elektron., tietoliikennetekn. ja automaation tutkijankoulutusohj. (GETA) 5 10
Helsingin tietojenkäsittelytieteen ja -tekniikan tutkijakoulu (HECSE) 5 3
Elektroniikan valmistuksen tutkijakoulu 4
Piiteknologian ja mikrosysteemien tutkijakoulu 2
Funktionaaliset tutkimukset lääketieteessä 2
Kemiallisten sensorien ja mikroanalyysisysteemien tutkijakoulu 2
Laskennallisen informaatiotekniikan tutkijakoulu 10
Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tutkijankoulutusohjelma 3
Polymeerien, membraanien ja biomembraanien sähkökemia sovellutuksineen 1
TTY 23
Tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan tutkijakoulu (TISE) 6 9
Sovelletun sähkömagnetiikan tutkijakoulu 3
Tietoliikenteen ja järjestelmäpiirien tutkijakoulu (TELESOC) 5
ÅA 19
Forskarskolan i stokastik 1
Turku Centre for Computer Science TUCS -Graduate School 4 9
Graduate School in Informational and Structural Biology 5

Yhteensä 60 100 160



30

4 Yliopistojen
teollisuusyhteistyö

4.1 Opetusyhteistyö

Valtaosa ohjelmaan osallistuneista yliopistoista on
käyttänyt ulkopuolisia asiantuntijoita tietoteolli-
suusalojen opetustehtävissä vähintään yhden kerran.
Yliopistojen raportoinnin perusteella voidaan pää-
tellä, että ohjelman toteuttamisen aikana kaikkiaan
15 yliopistossa on vähintään kerran käytetty alan
yritysten henkilöstöä tuntiopetuksessa. Vuosien
2000–2004 välisenä aikana opetustehtävissä käytet-
tyjen asiantuntijoiden yliopistokohtainen määrä on
vaihdellut 8 ja 85 asiantuntijan välillä. Vain Joen-
suun yliopisto ja Oulun yliopisto eivät ole raportoi-
neet ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä.

4.2 Tietoteollisuuden yritysten
laitteistolahjoitushanke
1999–2001

Osana tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelmaa
toteutettiin volyymiltaan varsin merkittävä tieto-
teollisuusalojen yritysten yhteinen laitteistolahjoi-
tushanke vuosina 1999–2001. Ohjelman käynnis-
tysvaiheessa Nokia Oyj:n toimesta selvitettiin
kolmen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun,
Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopis-
ton teknillisen tiedekunnan, investointitilanne
erillisellä investointikartoituksella. Kartoituksessa
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tuksiin. Tästä poiketen Nokia Oyj sitoutui noin
3,36 miljoonan euron (20 mmk) lahjoituksiin, kun
taas eräiden yritysten osalta sovittiin pienemmistä
kuin 150 000 euron lahjoitusmääristä. Yksittäisten
yritysten lahjoitusmääriä ei ole julkaistu.53

Hanke toteutui suunniteltua hitaammassa aika-
taulussa. Lahjoitusten saajina yliopistoilla oli
vaikeuksia toteuttaa inventointia sekä priorisoida
laitetarpeitaan. Myös kokonaisvaltaisten investointi-
suunnitelmien puuttuminen ja yliopiston sisäisten
tasapuolisuus- ja tasapainopyrkimysten toteuttami-
sen katsottiin hidastuttaneen hankkeen etenemistä.
Lisäksi yritysten yhdyshenkilöiden vaihtuminen toi-
meenpanon aikana vaikeutti hankkeen etenemistä.54

Yritysten omistussuhteissa ja liiketoiminnassa ta-
pahtuneiden muutosten vuoksi lahjoitusten yhteis-
arvo jäi noin 5,9 miljoonaan euroon (35,1 mmk).
Yliopistokohtaiset osuudet olivat seuraavat: Teknil-
linen korkeakoulu vastaanotti lahjoituksia noin
3 miljoonan euron arvosta (18,1 mmk), Tampereen
teknillinen yliopisto 1,48 miljoonan euron (8,8 mmk)
arvosta ja Oulun yliopisto 1,38 miljoonan euron
(8,2 mmk) arvosta.55

Yritysten näkökulmasta laitelahjoituksilla voidaan
katsoa olleen positiivisia vaikutuksia. Laitteisto-
lahjoitusten avulla yliopistojen laitekantaa saatiin
ajantasaistettua ja täten opiskelijoiden työelämään
siirtymisvalmiuksia välillisesti parannettua.56 Teolli-
suuden ja yliopistojen välisen yhteistyön mahdollis-
tanutta niin sanottua "toimintaikkunaa" käytettiin
hyväksi, kun se oli tietoteollisuuden lisätoimen-

selvisi, että laboratoriotöihin ja opetukseen käytettä-
vässä laitekannassa oli mittavia puutteita.

Kartoituksen seurauksena, Nokia Oyj:n aloit-
teesta syntyi syksyn 1998 aikana laitelahjoitushan-
ke, johon osallistui yhteensä 23 tietoteollisuusalan
yritystä.48 Yritykset sitoutuivat lahjoitushankkee-
seen yhteisellä, opetusministeri Olli-Pekka Heino-
selle osoitetulla kirjeellä.49 Hankkeeseen osallistu-
neet yritykset sopivat, että lahjoitukset kohdistettai-
siin investointikartoituksen kohteina olleille kolmel-
le yliopistolle.50 Teollisuuden toimesta tehdyn
arvion mukaan pelkästään TKK:n, TTY:n ja OY:n
osalta välittömien investointitarpeiden kokonais-
summa oli runsaat 18,8 miljoonaa euroa
(112 mmk), josta budjettirahoituksen jälkeenkin
tarve oli vielä noin 15,6 miljoonaa euroa (93
mmk).51 Vuosien 1999–2001 aikana toteutettavan
laitteistolahjoitushankkeen arvoksi päätettiin lähes 8
miljoonaa euroa (47 mmk), ja se joka koostui
laitteiden ja ohjelmistojen lahjoituksista sekä
suorista rahalahjoituksista. Puuttuvan summan noin
7,7 miljoonaa euroa (46 mmk) teollisuus toivoi
katettavaksi opetusministeriön rahoituksella.
Hankkeella oli yritysten, yliopistojen ja opetus-
ministeriön edustajista koottu seurantaryhmä, joka
kokoontui noin kerran lukukaudessa. Lisäksi hank-
keen etenemisestä raportoitiin Nokia Oyj:n
toimesta säännöllisesti opetusministeriöön.52

Yritykset sitoutuivat kukin vaihtoehtoisesti noin
500 000 euron (3 mmk), 250 000 euron
(1,5 mmk) tai 150 000 euron (900 000 mk) lahjoi-

48 Muistio 12.7.2002 Tytti Varmavuo - Nokia Oyj, Tietoteollisuuden lisäkoulutusohjelmaan – Joint Ventureen liittyvä alan yritysten
laitelahjoitushanke 1999–2001.
49 Ministeri Olli-Pekka Heinoselle osoitettu kirje 24.2.1999, Tietoteollisuuden lisäkoulutusohjelma – Joint Venture. Allekirjoittajien
edustamat yhtiöt: Nokia-Yhtymä, Elcotec Network Oyj, Oy L.M. Ericsson Ab, ICL Data Oy, Mentor Graphics (Finland) Oy, Oracle
Finland Oy, Sonera Oy, Xerox Oy, Compaq Computer Oy, Ensto Oy, Helsingin Puhelin Oyj, Kyrel EMS Oy, Siemens Osakeyhtiö, Vaisala
Oy, Acta Systems Oy, Elektrobit Oy, Kaarlenkaski Oy, PK-Cables Oy, X-Net Oy, ADC Solitra Oy, Embe Systems Oy, LK Products Oy
sekä Prosoft Oy.
50 Lahjoitusten keskittämiseen vain kolmelle yliopistolle päädyttiin erityisesti yliopistojen kokoon, aikatauluun ja vaikuttavuuteen liittyvistä
syistä: "Tavoitteena oli - - saada mahdollisimman pikaisesti aikaan konkreettista kehitystä. Tästä syystä hanke päätettiin suunnata alan
kolmelle suurimmalle yliopistolle." (Alahuhta & Varmavuo 1999, 33).
51 Ministeri Olli-Pekka Heinoselle osoitettu kirje 24.2.1999, Tietoteollisuuden lisäkoulutusohjelma - Joint Venture.
52 Muistio 12.7.2002 Tytti Varmavuo - Nokia Oyj, Tietoteollisuuden lisäkoulutusohjelmaan - Joint Ventureen liittyvä alan yritysten laite-
lahjoitushanke 1999–2001.
53 ibid.
54 ibid.
55 ibid.
56 Ibid.
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pideohjelman puitteissa auki.57 Teollisuuden laaja-
mittaiset laitelahjoitukset olivat uusi yksityisen ja
julkisen yhteisrahoituksen toimintatapa, joka loi
myös uusia yhteistyömuotoja. Lisäksi laajan lahjoi-
tusohjelman hallinnan voidaan katsoa tuoneen
yliopistoihin investointisuunnittelun välineitä.

57 Alahuhta & Varmavuo 1999, 32.

4.3 Muut lahjoitukset

Vuosina 1999–2001 toteutetun hankkeen lisäksi
tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelmaan kytkey-
tyi myös muita, pienempiä lahjoituksia. Kaikkiaan
12 yliopistoa on raportoinut vastaanottaneensa oh-
jelmaan liittyneitä lahjoituksia. Lahjoittajina on toi-
minut yksityisten yritysten lisäksi myös julkisen
sektorin organisaatioita. Lahjoitukset ovat sisältäneet
mm. määräaikaisia lahjoitusvirkoja (professuuri, yli-
assistentuuri), tilojen varustamista, laitteistoja, oh-
jelmistoja sekä suoria rahalahjoituksia.
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5 Johtopäätökset
ja suositukset

normaalia tulossopimusmenettelyä. Yleisesti ottaen
valittua seurantamenetelmää voidaan pitää onnistu-
neena, koska se perustui ennalta sovittujen
kriteerien mukaisesti yhtenäisesti kerättyyn infor-
maatioon ja se suoritettiin kustannustehokkaasti
tulosraportoinnin yhteydessä. Sen sijaan opetus-
ministeriön raportointipyyntöjen ja yliopistojen
raportoinnin yksiselitteisyydessä ja luotettavuudes-
sa oli havaittavissa puutteita.58

Keväällä 2005 havaittavissa olleiden tulosten
osalta on selvää, että muuntokoulutukselle asetetut
tavoitteet eivät ole toteutuneet odotetun mukai-
sesti. Mikäli muuntokoulutustutkintojen määrä jää
nykyisen tason mukaiseen neljännekseen tai viiden-
nekseen perustetuista opiskelupaikoista, tulosta ei
voida pitää kovin tyydyttävänä. Hitaaseen valmistu-
misvauhtiin tai opintojen suoranaiseen keskeyttämi-
seen59 johtaneet syyt ovat sen sijaan selvillä. Niitä

Yliopistojen osalta tietoteollisuuden lisätoimen-
pideohjelman keskeisimmäksi tavoitteeksi asetettiin
vastata tietoteollisuuden kasvavaan rekrytointi-
tarpeeseen lisäämällä tietoteollisuusaloja koskevaa,
yliopistollisiin tutkintoihin johtavaa koulutusta.
Ohjelman toimeenpano koostui kertaluonteisten ja
pysyvien toimenpiteiden toteuttamisesta. Kerta-
luonteisina toimenpiteinä lisättiin tuntuvasti tieto-
teollisuusalojen muuntokoulutusta sekä laajennet-
tiin tietoteollisuusaloille suunnattua tutkijakoulu-
tusta. Pysyvinä toimenpiteinä laajennettiin tieto-
teollisuusalojen koulutustarjontaa lisäämällä perus-
opiskelijoiden sisäänottomääriä. Ohjelman toimeen-
pano aloitettiin vuoden 1998 syksyllä, ja se jatkuu
edelleen. Varsinaiset ohjelman rahoittamis- ja
erityisseurantajaksot ovat kuitenkin päättymässä
vuonna 2005. Opetusministeriö seurasi ohjelman
toimeenpanoa pääasiallisesti erillisraporteilla osana

58 Ohjelman tavoitteiden kannalta olennaisinta kriteeriä – opiskelijan työllistymistä koulutusta vastaavaan tietoteollisuudenalan työpaik-
kaan – ei suoranaisesti seurattu opetusministeriön toimesta. Yliopistojen raportit sisälsivät myös usein lieviä ristiriitaisuuksia. Raportointi
oli yliopistojen puolelta myös sikäli epäyhtenäistä, että raportointitaso ja raportoijat saattoivat vaihtua usean otteeseen ohjelman toimeen-
panon aikana.
59 Yliopistojen kannalta opintonsa "keskeyttäneen" opiskelijan määritteleminen on ongelmallista. Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautu-
neet läsnä oleviksi opiskelijoiksi, eivät välttämättä ole kuitenkaan keskeyttäneet opintojaan, jos heidän opinto-oikeutensa on voimassa.
Vastaavasti läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat eivät välttämättä suorita yhtään opintoviikkoa. Ainoa todennettavissa oleva opinto-
jen keskeyttämisen muoto opinto-oikeuden menettäminen tai siitä luopuminen.



34

ovat mm. suunniteltua alhaisempi taso aiempien
opintojen hyväksilukemisessa, osaamis- ja oppimis-
valmiuksiltaan heterogeeninen opiskelija-aines,
muuntokoulutusopiskelijoiden perusopiskelijoista
poikkeava opiskelijastatus (työssäkäynti opintojen
aikana, perhe) puutteelliset henkilö-, laitteisto- ja
tilaresurssit sekä opiskelijamäärien nopea kasvu.
Näistä suurimpia kompastuskiviä ovat olleet alhai-
nen aiempien opintojen hyväksilukemistaso sekä
puutteet tehokkaan yliopisto-opiskelun edellyttä-
missä perustiedoissa. Joissakin muuntokoulutusoh-
jelmissa hyväksiluettujen opintojen hyvin alhainen
määrä viittaa ennemminkin normaalin perustut-
kinnon suorittamiseen, ei muuntokoulutukseen.
Eräänä periaatteellisena ongelmana hyväksilukemis-
prosessissa on ollut myös se, että kaikilla yliopistoil-
la ei toistaiseksi ole vielä selkeitä toimintatapoja
toisten alojen opintosuoritusten siirtämisestä uudel-
le alalle. Muuntokoulutuksen toteuttamiseen liitty-
viä ongelmia tarkasteltaessa voidaan pohtia sitä,
oltaisiinko esimerkiksi erilaisilla täydennyskoulutus-
ratkaisulla saavutettu parempia tuloksia kuin
tutkintoon johtavalla muuntokoulutuksella.

Toisaalta ohjelman voidaan myös katsoa luoneen
ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin. Vaatimukset
selkeiden ja tarkkojen kriteerien muodostamisesta
on parantanut ja nopeuttanut opiskelijan aiempien
opintojen hyvitysprosessia. Myös erilaiset opetusta
tukevat järjestelyt kurssi-ilmoittautumisessa, semi-
naarien järjestämisessä sekä opetuksen ajoittaminen
periodi-, ilta-, viikonloppu- ja etäopetukseksi ovat
auttaneet tavoittamaan erityisesti sivutoimisesti
opiskelevia, työelämässä olevia muuntokoulutus-
opiskelijoita. Ohjelma on myös selvästi edistänyt
opetuksen kehittämisprojektien syntymistä sekä vir-
tuaaliopetuksen kehittämistä.

Muuntokoulutuksen määrällisiä tuloksia arvioita-
essa on kuitenkin syytä huomioida, että ohjelman
toimeenpano on vielä monelta osin kesken. Vaikka
suurin osa muuntokoulutusohjelmien laskennalli-
sesta rahoitusajasta onkin päättynyt, on hyvin to-

dennäköistä, että tulevina vuosina valmistuu vielä
useita muuntokoulutettavia. Lisäksi kaikkiaan 13
ESR - rahoitteista muuntokoulutusohjelmaa on vas-
ta päättymässä vuosien 2005 ja 2007 välillä. Myös
peruskoulutuksen lisäysten osalta tavoitteiden saa-
vuttamista on vielä hieman ennenaikaista arvioida.
Peruskoulutuksen osalta on kuitenkin nähtävissä
lisäystä tutkintojen määrissä. Se taas, vastaako tämä
lisäys lisättyä panostusta, voidaan kokonaisvaltaisesti
arvioida aikaisintaan 2008, jolloin viimeistenkin
suoralla panosrahoituksella (osittain) rahoitettujen
perustutkintojen tulisi laskennallisen valmistumis-
ajan puitteissa olla suoritettuna.

Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien
suorittamien arviointien keskiarvojen kehityksen
perusteella voidaan todeta, että tietoteollisuuspaik-
koja sisältäneiden tutkijakoulujen suoritukset paran-
tuivat vuosien 1998 ja 2002 välillä etenkin yliopis-
tojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön ja kansainväli-
sessä tutkimus- ja koulutusyhteistyön lisääntymises-
sä. Sen sijaan tutkijakoulujen laadukkuuden ja
tasokkuuden kohoamisessa arvioinnit osoittivat ne-
gatiivista kehitystä. On kuitenkin huomioitava, että
myös tutkijakoulutuksen tulosten selvittämisen
osalta tilanne on edelleen keskeneräinen. Kattavin
kuva tutkijakoulujen toiminasta voidaan saada vasta
vuoden 2005 lopussa, jolloin Suomen Akatemia on
arvioinut myös vuonna 2002 tietoteollisuuspaikko-
ja (100 paikkaa) saaneiden tutkijakoulujen toimin-
nan ja tulokset. Ohjelman tavoitteiden kannalta
olennaisia tuloksia, suoritettujen tohtoritutkintojen
määriä ja työllistymistä, ei voitu tämän selvitystyön
puitteissa selvittää.60 Voidaan kuitenkin todeta, että
tutkijakoulujen tietoteollisuuspaikkojen lisääminen
on tuonut uusia tutkijakoulutettavia aloille, jossa
laaja tutkijakoulutus ei muuten olisi ollut mahdol-
lista. Tutkijakoulut ovat myös aidosti tukeneet opet-
tajaresurssien kehittymistä yliopistojen tietoteolli-
suusaloille.

Rahoituksen kohdentuminen komponenttien
välillä kuvastaa muuntokoulutuksen keskeistä

60 Kuten peruskoulutuksen laajennustenkin osalta, myöskään tutkijakouluissa ei ole eroteltu varsinaisia tietoteollisuuspaikkoja muista
saman koulun tutkijakoulupaikoista. Suomen Akatemian viimeisimpien (kevät 2002) tieteellisten toimikuntien raporttien perusteella
suoritettujen tohtoritutkintojen määriä ei voitu selvittää vertailukelpoisella tavalla. Vuonna 2005 suoritettavat arvioinnit eivät vielä olleet
saatavilla selvitystyötä suoritettaessa.
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asemaa ohjelman pääkomponenttina. Muuntokou-
lutuksen monimuotoiset rahoitusjärjestelmät ovat
osaltaan johtaneet siihen, että muuntokoulutus on
kasvanut komponenttina aiottua enemmän.61 Nyt
käsillä olevien tulosten valossa voitaneen todeta, että
ainakin osa kansallisesti rahoitetun muuntokoulu-
tuksen resursseista oltaisiin voitu siirtää joko perus-
koulutuslaajennuksiin tai tietoteollisuusalojen tutki-
jakoulupaikkoihin. Näistä jälkimmäinen vaihtoehto
olisi saattanut olla kannatettavampi, sillä tietoteol-
lisuusalojen perusopiskelijoiden määrä oli varsinkin
vuosien 2000 ja 2001 jälkeisessä tilanteessa vähin-
täänkin riittävällä tasolla.

Sekä perus- että muuntokoulutuspaikkojen rahoi-
tus toteutettiin suorana panosrahoituksena.62 Tämä
on hyvin ymmärrettävä ja sinänsä oikea ratkaisu
ohjelman tehokkaan ja nopean käynnistämisen
kannalta. Kuitenkin perusmallista poikkeavan vaih-
toehtoisen rahoitustavan käyttöönotolla saattaa olla
myös ennakoimattomia vaikutuksia ohjelman todel-
liseen kustannusrakenteeseen.63 Selvityksen perus-
teella näyttää myös siltä, että yliopistot katsoivat
ohjelmaan osallistumisen perusrahoitusta täydentä-
väksi resursoinniksi. Ulkopuolelle jättäytyminen tai
tarjolla olevaa pienempään toteuttamisosuuteen
sitoutuminen olisi käytännössä merkinnyt jättäyty-
mistä sivuun alan kehityksestä. Ohjelmalla mahdol-
listettiin myös perusrahoituksesta poikkeavia käy-
täntöjä, jotka asettivat jotkut yliopistot ja laitokset
perusrahoitusmalliin nähden erilaiseen asemaan. Pe-
rinteiset sektorirajat ylittäviin lahjoitus- ja rahoitus-
menettelyihin liittyi myös uudenkaltaisia riskejä.
Esimerkiksi teollisuuden lahjoitusten toteutumiseen
liittyvät epävarmuustekijät olivat ainakin osalle yli-
opistoista uusia riskejä, joita ei osattu ennakoida
strategiatyössä. Käytännössä ohjelma merkitsi ulko-
puolelta aikaansaatua muutosta yliopistojen strate-
gioihin, jolloin siihen ei osattu huolellisesti varautua.

Kokonaisuutena tietoteollisuuden lisätoimenpi-

deohjelmaa voidaan tarkastella myös ohjelmaohjauk-
sen näkökulmasta. Tällöin opetusministeriön ja
teollisuuden yhteistyönä rakentunut ohjelmaohjaus
voidaan nähdä verkostoyhteiskunnalle ja -taloudel-
le ominaisena toimintatapana korvata perinteiset
valmistelu-, kehittämis- ja toimeenpanojärjestelyt.64

Tietoteollisuusohjelma on avannut tärkeällä tavalla
mahdollisuuksia uusien käytäntöjen hyödyntämi-
seen, joista yliopistoille voi olla hyötyä mm. kolmi-
portaiseen tutkintojärjestelmään siirryttäessä. Haas-
teena on näiden muutosten heijastuminen hallin-
non käytäntöihin ja resurssien jakoon. Näyttää sil-
tä, että yliopistojen toimintakulttuurit eroavat tässä
suhteessa merkittävästi. Koordinointi, seuranta ja
laatutyö on järjestetty eri yliopistoissa vaihtelevasti,
mikä kertoo siitä että vakiintuneita käytäntöjä laajo-
jen toimintaohjelmien toimeenpanoon ei vielä ole
kaikissa yliopistoissa kehittynyt. Tärkeä merkitys
yliopistojen toimintatapojen muutokselle on myös
ns. teollisuuden "toimintaikkunan" avautuminen
yliopistoille. Se on tuonut mm. investointien am-
mattimaiseen suunnitteluun liittyviä uusia käytän-
töjä osalle yliopistoista.

Ohjelmalla saavutettujen tulosten osalta on tässä
selvitystyössä kiinnitetty huomiota vain selvitys-
hetkellä tiedossa oleviin ohjelmakauden aikaisiin
tapahtumiin ja välittömiin tuotoksiin. Selvitystyö ei
näin ollen muodosta täysin kattavaa kuvaa ohjelman
toteuttamisesta, tuloksista ja vaikutuksista. Tämän
takia suositellaan vielä myöhemmin toteutettavan
kokonaisarvioinnin järjestämistä aikaisintaan vuosi-
en 2007–2008 aikana, jolloin ohjelman tulokset ja
vaikutukset ovat jo kokonaisuudessaan nähtävillä.
Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää ohjelmalla
saavutettujen tietoteollisuusalojen työllisyysvaiku-
tusten arviointiin. Lisäksi on suositeltavaa, että
tarkemman arvioinnin kohteeksi otettaisiin myös
ohjelman toimeenpanoprosessi, sisältäen mm. sidos-
ryhmäyhteistyön, hallinnon käytäntöjen sekä rahoi-

61 Opetusministeriö 2001, 17.
62 Peruskoulutuslisäysten osalta rahoitus on vuodesta 2004 lähtien tapahtunut osana perusrahoituksen laskennallista mallia yhdessä
tietoteollisuusalojen tutkimus- ja koulutusedellytysten vahvistamiseen tarkoitetun hankerahoituksen kanssa.
63  On esimerkiksi epäselvää, ovatko yliopistot sisällyttäneet jo kertaalleen panosrahoitettuja muuntokoulutustutkintoja myös perusrahoi-
tusmallin tutkintotavoitteisiinsa. Jos näin on toimittu, muuntokoulutuksen tosiasialliset kustannukset voivat kasvaa merkittävästi.
64 Kekkonen 2001.
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tus- ja toimintaprosessien arviointi. Kokonaiskuvan
saamiseksi myös ammattikorkeakoulujen osuus
ohjelman toteuttamisessa, tuloksissa ja vaikutuksis-
sa tulisi arvioida samanaikaisesti.

 Ohjelman tuloksiin liittyvät johtopäätökset:

- Muuntokoulutukselle asetetut tutkintotavoitteet
eivät ole toistaiseksi toteutuneet odotetulla
tavalla

- Peruskoulutuksen laajennukset ovat kasvattaneet
tietoteollisuusalojen tutkintomääriä, laajennusten
vaikutukset tutkintomäärissä ovat nähtävissä
kokonaisuudessaan vuonna 2008

- Tutkijakoulutusta on lisätty tietoteollisuusaloilla,
lisäysten vaikutukset nähtävissä
kokonaisuudessaan vuoden 2006 puolella

- Ohjelmalla on tuotettu uusia käytäntöjä
opetuksen järjestämisessä ja lisätty yliopistojen
ja yritysten yhteistyötä

Ohjelman toimeenpanoon liittyvät johtopäätökset:

- Muuntokoulutuskomponentti on kasvanut aiottua
suuremmaksi

- Tila- ja laiteresursointi on usein koettu
yliopistojen taholta riittämättömäksi

- Ohjelman seuranta etenkin vaikutusten osalta on
ollut puutteellista

- Teollisuuslahjoitusten hallinta on tuonut
yliopistoille uudenkaltaisia haasteita

Selvitystyön pohjalta laaditut suositukset:

- Toteutetaan vuosina 2007–2008 koko ohjelman
kattava kokonaisarviointi ohjelmalla saavutettujen
vaikutusten selvittämiseksi
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Liite 1.

Opetusministeriön laatima tietoteollisuuden lisätoimenpideohjelman
hankekuvaus osoitteesta http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/tietot_ohjelma.html
(13.6.2005). © Copyright 2000 Opetusministeriö.

Tietoteollisuuden tarvitseman koulutuksen
toimenpideohjelma vuosille 1998–2002

1. Toimenpideohjelma vuosille 1998–2002
2. Koulutuksen nykyinen laajuus
3. Työvoiman tarvearviot edellyttävät koulutusmäärien ja -tason nostamista
4. Ohjelman toteuttaminen ja seuranta

- Ammattikorkeakoulujen siirtokoulutuksessa
opiskelijat siirtyvät opintojensa loppuvaiheessa
tietoteollisuuden tarvitsemille aloille, joilla
suorittavat tutkinnon.
- Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa datanomin
tutkintoon johtavaa koulutusta suunnataan
merkonomin, teknikon tai muun soveltuvan
tutkinnon suorittaneille.

- Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin
otetaan 2400 uutta opiskelijaa vuosina 1998–
2002

Pysyvinä toimenpiteinä toteutetaan
- Tietoteollisuuden tarvitsemien alojen pysyvää

koulutustarjontaa yliopistoissa lisätään
vuodesta 1998 lähtien asteittain siten, että
vuodesta 2000 eteenpäin uusien opiskelijoiden
määrä on 1000 suurempi kuin aiemmin
suunniteltu vuoden 1998 taso.

- Tietoteollisuuden tarvitsemien alojen pysyvää
koulutustarjontaa ammattikorkeakouluissa
lisätään vuodesta 1999 lähtien asteittain siten,
että vuodesta 2000 eteenpäin aloittajien määrä
on 1 400 suurempi kuin aiemmin suunniteltu
vuoden 1998 taso.

1 Toimenpideohjelma
vuosille 1998–2002

Opetusministeriö käynnistää tietoteollisuuden
tarvitseman koulutuksen ja tutkimuksen (sähkö- ja
tietotekniikka, elektroniikka, tietoliikenne- ja tieto-
jenkäsittelyalat) laajentamista koskevan toimenpide-
ohjelman, joka toteutetaan vuosina 1998–2002.

Ohjelma toteutetaan kertaluonteisina, nopeasti
työmarkkinoihin vaikuttavina toimenpiteinä lisää-
mällä muuntokoulutusta, ammattikorkeakoulujen
erikoistumisopintoja ja tutkijakoulutusta. Lisäksi
lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
pysyvää koulutustarjontaa.

Kertaluonteisina toimenpiteinä toteutetaan
- Muunto- ja siirtokoulutukseen otetaan

yliopistoissa vuosina 1998–2002 yhteensä
5 150 ja ammattikorkeakouluissa 3 400 uutta
opiskelijaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
datanomin tutkintoon johtavaan koulutukseen
otetaan 400 uutta opiskelijaa vuonna 1998.
- Muuntokoulutus suunnataan lähialojen
tutkintoja suorittaneille, jotka noin kahden
vuoden lisäkoulutuksella suorittavat
tutkinnon tietoteollisuuden tarvitsemilla
aloilla.



39

Tutkijakoulutuksen osalta tietoteollisuuden tarvitse-
mien alojen tutkijakoulutusta lisätään 60 tutkija-
koulupaikalla vuonna 1999.

Koulutuksen pysyvän tarjonnan laajentamisesta
aiheutuvat kustannukset kasvavat vuositasolla vuo-
den 1999 57 milj. markasta 438 milj. markkaan
vuonna 2006. Rahoitus toteutetaan opetusministe-
riön ja korkeakoulujen määrärahoista. Ammatti-
korkeakoulujen ylläpitäjät osallistuvat rahoitukseen
valtionosuuslainsäädännön mukaisella osuudella.

Muunto- ja siirtokoulutuksen, tutkijakoulujen ja
ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintojen sekä
datanomikoulutuksen lisätarjonnan kustannukset
vuosina 1998–2004 ovat yhteensä 781 milj. mark-
kaa. Rahoitus toteutetaan opetusministeriön, am-
mattikorkeakoulujen, lääninhallitusten ja työminis-
teriön määrärahoista. Ammattikorkeakoulujen yllä-
pitäjät osallistuvat rahoitukseen valtionosuuslainsää-
dännön mukaisella osuudella.

Edellisten toimenpiteiden lisäksi lisätään tutkin-
tojen osiin johtavaa työvoimapoliittista ja omaeh-
toista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta tarkas-
teltavilla aloilla.

 2 Koulutuksen nykyinen laajuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden merkitys
maamme talouselämässä ja erityisesti vientikaupas-
sa on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 1996 elekt-
roniikka- ja sähköteollisuuden osuus oli Suomen
teollisuuden kokonaisviennistä 23 %. Alojen merki-
tys työllistäjänä on kasvanut koko ajan. Elektroniik-
ka- ja sähköala on teollisuuden toimialoista ainoa,
joka on lisännyt henkilöstöään 1990-luvulla. Vuosi-
na 1994–1996 henkilöstömäärä lisääntyi 18 000
henkilöllä. Palvelualoista tietojenkäsittelypalvelut
ovat kasvaneet nopeimmin. Vuonna 1996 henkilös-
tön määrä kasvoi 10 %. Tämän lisäksi tietoteknisen
osaamisen ja eri sovellusalueiden osaamisen yhdistä-
vä sisältöteollisuus on ollut voimakkaassa kasvussa.

Tietoteollisuuden alojen nopea kasvu on heijastu-
nut myös koulutusmääriin. Koulutuspaikkoja on
viime vuosina voimakkaasti lisätty. Vuodesta 1993
vuoteen 1998 yliopistokoulutus on lähes kaksinker-
taistunut ja ammattikorkeakoulutus lähes kolmin-
kertaistunut, kuten seuraava taulukko osoittaa.

Taulukko 1. Tietoteollisuuden tarvitsemien alojen

uusien opiskelijoiden määrä eri koulutusasteilla

vuosina 1993 ja 1998.

1993 1998    Muutos%

Yliopistot 1 500 2 800 87

Ammattikorkeakoulut 1 900 4 900 157

(- josta väliaik.

työllisyyspohj. paikat 1 500)

Ammatillinen koulutus   5 500 1) 5 200 -5

(- josta väliaik.

työllisyyspohj. paikat 550)

Tutkijakoulut 190

1) Tieto vuodelta 1994.

Lisäksi aikuiskoulutustarjontaa ja työvoimakoulu-
tusta on ohjattu tietoteollisuuden tarvitsemille
aloille.

3 Työvoiman tarvearviot edellyttävät
koulutusmäärien ja -tason nostamista

Tietoteollisuuden tarvitsemien alojen työvoimakehi-
tyksestä laadittiin vuoden 1997 aikana useita eri
selvityksiä. Niitä tekivät mm. Teollisuuden ja työn-
antajain keskusliitto, Sähkö- ja elektroniikkateolli-
suusliitto, Tietotekniikan palveluliitto, Tietoteknii-
kan liitto sekä Valtion teknillinen tutkimuslaitos.

Työvoimantarvearviot osoittavat yhdenmukai-
sesti, että tietoteollisuuden tarvitsemien alojen
koulutusmäärien lisäämistä on jatkettava. Arviot
korostavat myös tietoteollisuuden tarvitsemien
alojen innovatiivista ja tietointensiivistä luonnetta,
mikä työelämässä näkyy asiantuntijatehtävien sekä
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kasvuna.
Kehitys edellyttää työelämään rekrytoitavien koulu-
tustason huomattavaa nostamista. Tulevaisuudessa
tarvitaan enenevästi varsinkin yliopistokoulutuksen
suorittanutta henkilöstöä.

Opetusministeriön asettama tietoteollisuuden
koulutustarvetyöryhmä selvitti syksyllä 1997 alojen
koulutustarvetta. Työryhmä esitti lisäyksiä yliopisto-
jen ja ammattikorkeakoulujen tietoteollisuuden
tarvitsemien alojen pysyvään koulutustarjontaan.
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Lisäksi työmarkkinoihin nopeasti vaikuttavana
toimenpiteenä työryhmä esitti vuosina 1998–2002
toteuttavaksi laajaa muunto- ja siirtokoulutusohjel-
maa. Koulutuksen laajentamisen ongelmina työ-
ryhmä näki opettajavoimien ja matemaattis-luon-
nontieteellisiä valmiuksia omaavien opiskelijoiden
rekrytointipohjan riittävyyden.

Opetusministeriö pyysi työryhmän raportista
lausunnot yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja
eräiltä muilta tahoilta. Lisäksi se neuvotteli asiasta
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreiden,
datanomikoulutusta järjestävien oppilaitosten ja
työelämän edustajien kanssa.

Tietoteollisuusalojen edustajat ovat pitäneet
tärkeänä tämänkaltaisen toimenpideohjelman
toteuttamista. Alojen teollisuus esitti valmiutensa
osallistua ohjelman toteutukseen tarjoamalla laitere-
sursseja oppilaitosten käyttöön, tukemalla asiantun-
tijoidensa toimintaa opetustehtävissä, järjestämällä
opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja tukemalla heitä
tutkinnon loppuun suorittamisessa.

4 Ohjelman toteuttaminen 
ja seuranta

Opetusministeriö sopii pysyvän koulutustarjonnan
lisäyksistä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kanssa huhtikuussa käytävissä tulossopimusneuvot-
teluissa. Tulosneuvotteluissa sovitaan myös ammat-
tikorkeakoulujen siirtokoulutuksesta ja ammatillis-
ten erikoistumisopintojen laajennuksista. Tutkija-
koulutuksen laajennukset edellyttävät normaalia
hakumenettelyä Suomen Akatemiaan.

Vuonna 1998 käynnistettävä muuntokoulutus
toteutetaan ESR- hankkeina ja sen osalta noudate-
taan normaalia hakumenettelyä. Vuosina 1999 ja
2000 käynnistettävistä muuntokoulutustoimenpi-
teistä yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät esi-
tyksensä opetusministeriölle toukokuun loppuun
mennessä. Vuosien 2001–2002 koulutustarjon-
nasta sovitaan myöhemmin.

Vuonna 1998 käynnistettävään datanomikoulu-
tukseen kohdennetaan lääninhallitusten hankinta-
määrärahoja ja ammatillisten oppilaitosten aikuis-
koulutusresursseja.

Opetusministeriö on asettanut projektin seuraa-
maan lisätoimenpideohjelman toteuttamista.
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